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ANOTACE 

Doktorská dizertační práce je zaměřena na trh s farmaceutickými produkty. Jedná se o 

produkty humánní, volně prodejná léčiva a doplňky stravy, které se distribuují na trhu 

konečných spotřebitelů. Předmětem je deset kategorií volně prodejných léčiv (OTC). 

Cílem doktorské dizertační práce je na základě modelu zdravotního přesvědčení popsat 

nákupní chování konečných zákazníků pro vybraných deset kategorií humánních volně 

prodejných léčiv a doplňků stravy. Hlavní cíl doktorské dizertační práce je rozpracován do tří 

dílčích cílů. Jsou definovány jako (1) identifikace vlivů, které působí na nákup volně 

prodejných léčiv farmaceutického trhu při zohlednění vybraných produktových kategorií, (2) 

kvantifikace pravděpodobnosti nákupu, na základě vhodných kvantitativních metod je 

vytvořen odhad pravděpodobnosti pro každou řešenou produktovou kategorii a (3) dle 

vnímání produktů a trhu sestavení typologie spotřebitelů na trhu s farmaceutickými produkty. 

Postoje k farmaceutickým produktům a trhu byly s využitím faktorové analýzy 

redukovány a shlukovány. Bylo vytvořeno pět faktorů (vnímání benefitů, vnímání bariér, 

vnímání účinnosti, vnímání náchylnosti a ohrožení a transparentnost a potvrzení). Z nově 

vzniklých faktorů byla za pomocí shlukové analýzy vytvořena typologie zákazníků 

(informovaní s důvěrou, naslouchaví, obezřetní spotřebitelé, nedůvěřiví a důvěřiví optimisté). 

S využitím logistické regresní analýzy byly identifikovány faktory ovlivňující nákup 

jednotlivých produktových kategorií a dále byla odhadnuta pravděpodobnost nákupu při 

změně vstupujících proměnných. 

Byl prokázán vliv sedmi faktorů (pohlaví, věku, ekonomického statusu, typologie, 

vnímaného zdravotního stavu a informačních zdrojů). Modifikované faktory (pohlaví, věk, 

ekonomický status a zdravotní stav) mají největší vliv na nákup vybraných produktů (kromě 

produktů na oči a zrak a spánek a stres). Modifikované faktory byly identifikovány jako druhé 

nejdůležitější (kromě produktů na migrénu, bolest, paměť, mysl a nachlazení a kategorie 

multivitamínů). Nejmenší vliv byl prokázán u externích faktorů. Byl identifikován vliv u 

těchto produtků: klouby a kosti, migréna a bolest, oči a zrak, paměť a mysl a multivitaminy. 

Klíčová slova: farmaceutický trh, model zdravotního přesvědčení; logistická regrese; 

spotřebitelské chování; typologie zákazníků 

JEL: C120, C130, I120, M310   



 
 

ANNOTATION 

Identification of Factors Affecting the Purchase Behaviour of Pharmaceutical Products 

Doctoral thesis is focused on pharmaceutical market products such as humane, over-the-

counter (OTC) drugs and dietary supplements distributed on final consumer markets. Subject 

of this thesis are ten categories of OTC drugs and dietary supplements. 

The aim of doctoral thesis was to describe the final consumer shopping behavior for ten 

categories of humane OTC drugs and dietary supplements using health belief model. The 

main goal of doctoral thesis was elaborated into three continuous partial goals. These are 

defined as (1) identification of factors which determine the purchase of OTC drugs on 

pharmaceutical market while taking into account respective product categories, (2) 

quantification of the likelihood of purchase based on appropriate quantitative methods for 

each of analyzed product categories and (3) composition of consumer typology on 

pharmaceutical market based on product and market perception. 

Attitude towards pharm. products and markets were reduced using factor analysis. Five 

factors were created which corresponded to individual conviction factors in health belief 

model (perceived threat, perceived benefits, perceived barriers, perceives susceptibility and 

severity, and transparency and acknowledgment). Newly estimated factors were then 

transformed into typology of customers using cluster analysis (informed with confidence, 

listening customer, cautious consumers, distrustful and credulous optimist). Using logistic 

regression analysis, main factors determining purchase of particular product categories were 

identified together with the likelihood of purchase when entry conditions changed. 

Influence of seven factors was demonstrated (gender, age, economic status, typology, 

perception, health behaviours and information sources). Modified factors (have the greatest 

influence on purchase of selected products (except products for the eyes and sleep and stress 

products). Individual factors have been identified as the second most important (except 

products for migraine, pain, memory, mind, colds, and multivitamins). External factors have 

the least impact. External factors are crucal for products for joints and bones, migraine and 

pain, eyes, memory and mind, and multivitamins.  

Keywords: pharmaceutical market; the health belief model; logistic regression; consumer 

behaviour; typology of customers 



3 
 

OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 5 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ........................................................... 8 

2.1 Teoretické koncepty spotřebitelského chování ............................................................ 8 

2.1.1 Vymezení pojmu spotřebitelské chování ............................................................. 8 

2.1.2 Modely spotřebitelského chování ....................................................................... 10 

2.1.3 Fáze rozhodovacího procesu .............................................................................. 13 

2.1.4 Kritika modelu sekvenčního rozhodovacího procesu ........................................ 20 

2.1.5 Faktory ovlivňující spotřebitelské chování ........................................................ 21 

2.2 Současný stav problematiky farmaceutického marketingu ....................................... 38 

2.2.1 Charakteristika farmaceutického trhu ................................................................ 39 

2.2.2 Současný stav analýzy zákazníka farmaceutického trhu .................................... 47 

2.2.3 Teoretické přístupy ve zdravotním chování ....................................................... 55 

3 METODOLOGIE DOKTORSKÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE ............................................. 63 

3.1 Definování cíle doktorské dizertační práce a cíle výzkumu ...................................... 63 

3.2 Použitá vstupní data ................................................................................................... 65 

3.2.1 Definování obsahu výzkumu .............................................................................. 65 

3.2.2 Popis sběru dat ................................................................................................... 68 

3.3 Použité metody analýzy ............................................................................................. 71 

3.3.1 Regresní analýza ................................................................................................ 72 

3.3.2 Faktorová analýza .............................................................................................. 78 

3.3.3 Shluková analýza ................................................................................................ 80 

3.3.4 Ostatní metody analýzy ...................................................................................... 81 

4 TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ NA FARMACEUTICKÉM TRHU .................................. 83 

4.1 Redukce faktorů individuálního přesvědčení ............................................................ 84 

4.1.1 Korelace proměnných ........................................................................................ 84 

4.1.2 Faktorová analýza .............................................................................................. 85 

4.2 Sestavení typologie zákazníků ................................................................................... 89 

4.3 Charakteristika vytvořené typologie .......................................................................... 92 

5 IDENTIFIKACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH NÁKUP ............................................ 96 

5.1 Klouby a kosti ............................................................................................................ 98 

5.2 Ledviny a močové cesty .......................................................................................... 101 

5.3 Migréna a bolest ...................................................................................................... 103 

5.4 Oči a zrak ................................................................................................................. 105 

5.5 Paměť a mysl ........................................................................................................... 107 



4 
 

5.6 Pleť, vlasy a nehty ................................................................................................... 110 

5.7 Srdce a cholesterol ................................................................................................... 112 

5.8 Spánek a stres .......................................................................................................... 114 

5.9 Nachlazení ............................................................................................................... 116 

5.10 Multivitaminy .......................................................................................................... 118 

5.11 Shrnutí ..................................................................................................................... 120 

6 SHRNUTÍ A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ .................................................................. 122 

7 ZÁVĚR ........................................................................................................................... 133 

SEZNAM LITERATURY ..................................................................................................... 136 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................ 143 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DOKTORSKÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHY 

  



5 
 

1 ÚVOD 

Doktorská dizertační práce (DDP) je zaměřena na trh s farmaceutickými produkty. 

Klasifikace produktů na farmaceutickém trhu je velmi obsáhlá a různorodá, odvíjí se od 

zohledňovaného hlediska. Jedním z hledisek může být příjemce produktu (humánní a 

veterinární produkty), dostupnost produktu omezená rozhodnutím dalších osob (volně 

prodejná léčiva a léčiva na lékařský předpis), patentová ochrana (originální léčiva a generická 

léčiva), účinné složky nebo zdravotní problémy, na které jsou léčiva určena. 

Statistiky posledních let, vývoj a predikce let budoucích ukazuje, že farmaceutický trh 

rostl a poroste zejména v oblasti preventivních přípravků. Po ústupu ekonomické krize 

spotřebitelé uvolňují volné finanční prostředky také na produkty, které nejsou akutního 

charakteru, to právě preventivní přípravky splňují. 

 Z hlediska kategorizace se DDP zaměřuje na trh s humánními produkty, na trh určený 

konečným spotřebitelům a trh s volně prodejnými léčivy a doplňky stravy. Autorka práce se 

zaměřuje na vybrané produktové kategorie, které jsou nakupovány ve volném prodeji a také 

v podobě doplňků stravy. Produktových kategorií bylo vybráno deset: produkty na klouby a 

kosti, ledviny a močové cesty, migrénu a bolest, oči a zrak, paměť a mysl, pleť, vlasy a nehty, 

srdce a cholesterol, spánek a stres, nachlazení a v poslední ve výčtu multivitaminy. 

Cílem doktorské dizertační práce je na základě modelu zdravotního přesvědčení popsat 

nákupní chování konečných spotřebitelů pro vybraných deset zmíněných kategorií humánních 

volně prodejných léčiv a doplňků stravy. 

Hlavní cíl DDP je rozpracován do tří dílčích cílů, které na sebe navazují a jsou 

definovány jako identifikace vlivů, které působí na nákup volně prodejných léčiv 

farmaceutického trhu při zohlednění vybraných produktových kategorií. Jednotlivé kategorie 

bude možné mezi sebou porovnávat a definovat podobnost a jejich rozdílnost. Druhým dílčím 

cílem je kvantifikace pravděpodobnosti nákupu při změnách vstupujících proměnných. Na 

základě vhodných kvantitativních metod budou vytvořeny odhady pravděpodobností pro 

každou z řešených produktových kategorií. Třetím dílčím cílem je sestavení typologie 

spotřebitelů na trhu s farmaceutickými produkty. Typologie bude vytvořena na základě 

postojů k farmaceutickým produktům a vnímání farmaceutických produktů (volně prodejných 

léčiv a doplňků stravy). 
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Na problematiku v oblasti spotřebního chování na trhu s farmaceutickými produkty 

nemusí být pohlíženo jen s využitím klasických modelů a teorií spotřebitelského chování. 

Velmi vhodné se zdá i využití problematiky zdravotního chování a využití modelů, které jsou 

v oblasti zdravotního chování uplatňovány. Uplatnitelnost jiných než klasicky využívaných 

modelů, avšak výrazněji zasahujících danou problematiku, může pomoct k přesnějšímu 

vysvětlení sledovaného chování. 

Pro naplnění cíle práce na základě zhodnocení byl vybrán model zdravotního 

přesvědčení, který nejlépe odpovídal specifickým požadavkům daného trhu. Jedná se o 

model, který obsahuje tři skupiny faktorů (individuální přesvědčení, modifikované faktory a 

externí vlivy) a zabývá se jejich vlivem na chování osob, v tomto případě zákazníků.  

DDP je rozdělena na část teoreticko-metodickou a aplikačně-ověřovací.  Z hlediska 

teoretického jsou v úvodních kapitolách práce prezentovány faktory, které působí na chování, 

tyto faktory vycházejí ze spotřebitelského chování, jsou však propojeny s poznatky 

psychologie a sociologie. Obsah této kapitoly je klíčový pro identifikaci faktorů, které mohou 

obecně vstupovat do chování bez ohledu na sledovaný trh, produkt nebo službu. Konkrétní 

popis farmaceutického trhu je uveden v následné dílčí části (podkapitola 2.2), kde je uvedeno 

fungování trhu s farmaceutickými produkty, jeho kvantifikace, rozdělení produktů a následně 

také výsledky studií, které se pojí s volně prodejnými léčivy a doplňky stravy z pohledu 

chování zákazníků. 

Na základě studií sekundárních zdrojů jsou z množství faktorů (získané z rešerše 

spotřebitelského trhu obecně) do výzkumu vybrány ty, které již byly v minulosti podrobeny 

zkoumání, ať už autorkou práce nebo jinými autory, výběr faktorů probíhal také na základě 

zohlednění procesů, které na farmaceutickém trhu probíhají. Faktory odpovídaly obsahu 

modelu zdravotního přesvědčení.  

Metodická část práce obsahuje popis vstupních dat získaných na základě primárního 

výzkumu, dále je popsána práce s daty, součástí metodické části jsou také metody, které jsou 

využity pro analýzu dat a naplnění cíle práce. Největší důraz je kladen na logistickou regresi, 

u které je v závěru vždy odhadnuta rovnice pravděpodobnosti pro danou kategorii se 

statisticky významnými proměnnými. 
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Aplikační část se dělí do několika kapitol a obsahuje také shrnutí zjištěných závěrů. 

Nejprve je na základě otázek zaměřených na vnímání a postoje provedena faktorová analýza, 

díky které bylo rozděleno patnáct proměnných, které by bylo těžké v modelu měřit, do pěti 

skupin. Čtyři z těchto skupin přesně kopírovaly faktory individuálního přesvědčení, které jsou 

součástí modelu zdravotního přesvědčení (vnímání benefitů, vnímání bariér, vnímání 

účinnosti a vnímání náchylnosti a závažnosti nemoci). Z nově vytvořených pěti faktorů je 

pomocí shlukové analýzy navrhnuto pět typů (segmentů), které které vykazují různé postoje a 

vnímání k produktům a trhu. 

V další kapitole analytické části je věnován výraznější prostor vlivům vybraných 

faktorů na nákup produktů. Postupně jsou identifikovány dílčí vlivy a ty následně zahrnuty do 

odhadů modelů celkově. Výsledky jsou prezentovány. Na základě využité logistické regrese 

je sestaveno deset modelů chování, které jsou dle charakteru omezeny různorodým počtem 

faktorů. 

Shrnutí výsledků zobrazuje, které produktové kategorie vykazují podobné rysy, resp. je 

ovlivňují stejné charakteristiky. Vlivy v jednotlivých skupinách byly také seskupeny 

v závislosti na obsahu modelu zdravotního přesvědčení. Jsou definovány vzdálené nebo 

blízké produktové skupiny na základě podobnosti nebo rozdílnosti faktorů, které je ovlivňují. 

Odhalení, identifikace a následná práce se zákazníky je nezbytná pro úspěch při zohlednění 

existence konkurenčního prostředí. Tato identifikace ovlivňujících faktorů je předkládána.    
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Spotřebitelské chování na trhu volně prodejných farmaceutických produktů je oborovou 

oblastí doktorské dizertační práce, konkrétně se jedná o identifikaci faktorů, které ovlivňují 

spotřebitelské chování na trhu doplňků stravy. Pro výzkumnou část je klíčový popis 

současného stavu řešené problematiky. V souladu s tématem doktorské dizertační práce se 

jedná o popis (1) teoretických konceptů spotřebitelského chování (podkapitola 2.1), kde 

budou specifikovány modely spotřebitelského chování a faktory jej ovlivňující a (2) 

teoretických přístupů ve farmaceutickém marketingu a současný stav řešené problematiky 

analýzy zákazníka (podkapitola 2.2), kde bude kvantitativně vymezen farmaceutický trh, 

modely, které jsou využívány ve farmaceutickém marketingu, a současný stav řešené 

problematiky farmaceutického marketingu. 

2.1 Teoretické koncepty spotřebitelského chování 

2.1.1 Vymezení pojmu spotřebitelské chování 

Koudelka (2010) definuje spotřebitelské chování jako chování konečných spotřebitelů, 

které se vztahuje k získávání, užívání a odkládání spotřebitelských produktů (hmotných 

výrobků nebo služeb). Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) uvádí, že spotřebitelské chování 

je studiem jednotlivců, skupin nebo organizací. Je také studiem procesů, kterými si vybírají, 

zajišťují, užívají a odkládají produkty, služby, zkušenosti a nápady k uspokojení svých potřeb. 

Studium se zabývá také dopady, které tyto procesy mají na spotřebitele a na společnost. 

Solomon (2009) definuje spotřebitelské chování s využitím klasifikace na tři etapy. Jedná se o 

chování před nákupem, v průběhu nákupu a po samotném nákupu. 

Kardes, Cronley a Cline (2011) uvádí, že spotřebitelské chování sebou nese veškeré 

spotřebitelské aktivity, které jsou spojeny s koupí, používáním a likvidací hmotných výrobků 

a služeb. Je spojeno s emočními, duševními a behaviorálními reakcemi spotřebitele. Emoční 

reakce odráží spotřebitelovy emoce, pocity a nálady. Duševní (nebo také mentální) reakce 

zahrnují myšlenky, názory, přesvědčení, postoje a záměry. Behaviorální reakce spotřebitele 

zahrnují zjevné rozhodnutí a chování v průběhu koupě, užívání nebo likvidace výrobku. Tyto 

reakce předcházejí, determinují nebo následují veškeré zmíněné aktivity. Následující schéma 

(Obr. 2.1) vystihuje výše popsaný vztah mezi spotřebitelským chováním, spotřebitelskými 

aktivitami a spotřebitelskými reakcemi.  
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Obr. 2.1 Schéma spotřebitelského chování 

Zdroj: Kardes, Cronley a Cline, 2015, s. 8  

Doktorská dizertační práce je zaměřena na chování jednotlivců (nikoliv domácností, 

skupin nebo organizací) v oblasti nákupu. Následující text bude respektovat a dodržovat toto 

zaměření.  

Existuje množství vědních disciplín, které měly vliv na formování spotřebitelského 

chování. Solomon (2009) uvádí, že spotřebitelské chování formovala experimentální 

psychologie, klinická psychologie, mikroekonomie, sociální psychologie, sociologika, 

sémiotika, demografie, historie a kulturní antropologie. Experimentální psychologie je 

chápána z pohledu vnímání, učení, dlouhodobé a krátkodobé paměti. Klinická psychologie je 

zaměřena na psychologické přizpůsobování a k určování typu a příčin lidských poruch neboli 

chování. Mikroekonomie je oborem, který se zabývá zkoumáním tržních subjektů, tedy i 

jednotlivci (domácnostmi), kteří alokují své omezené množství příjmu. Sociální psychologie 

se specializuje na roli jedince v sociálních skupinách a sociologie na sociální vazby a 

působení sociálních skupin. Sémiotika řeší roli verbální a vizuální komunikace. Na základě 

výše zmíněných vědních disciplín lze identifikovat faktory, které mohou mít vliv na 

spotřebitelské chování jednotlivců nebo domácností.  

Koudelka (2010) definoval tři základní zjednodušené modely spotřebitelského chování, 

které v sobě odráží zmíněné vědní disciplíny. Mezi tři dílčí modely se řadí racionální model, 

Spotřebitelské chování

Spotřebitelské reakce

emoční

mentální

behaviorální

Spotřebitelské aktivity

nákup

užívání

likvidace



10 
 

sociologický model a psychologický model. Racionální model je založen na ekonomické 

racionalitě a na jednání na základě ekonomické výhodnosti. Předpokladem je plná 

informovanost a vědomě vytvořený algoritmus rozhodování. Zabývá se ekonomickými 

efekty, jako je efekt příjmový, substituční a cenový. Sociologický model je zaměřen na popis 

spotřebního chování na základě vlivu sociálních skupin, zkoumá, jak je spotřebitelské chování 

ovlivněno členstvím v sociálních skupinách. V posledním ze základních modelů, 

psychologický model, je spotřebitelské chování chápáno jako důsledek psychických procesů. 

Tento model pracuje s interními motivy, vnímáním, učením a pamětí. Obvykle jsou řešeny i 

tzv. nevědomé motivy.   

Výše zmíněné modely jsou velmi zjednodušené a zabývají se jen vždy jednou vědní 

disciplínou formující spotřebitelské chování. Spotřebitel se rozhoduje na základě působení 

všech dílčích faktorů (ekonomických, psychologických, sociálních, kulturních, atp.). 

K zachycení těchto procesu se v marketingu používají komplexní modely spotřebitelského 

chování, mezi které patří model černé skříňky (black box model) a sekvenční model 

rozhodovacího procesu.  

2.1.2 Modely spotřebitelského chování  

Koudelka (2010) popisuje tři základní (tradiční modely spotřebitelského chování), které 

jsou specifikovány v závěru předchozí podkapitoly (2.1.1). Schiffman a Kanuk (2004) uvádí 

čtyři pohledy na rozhodování spotřebitelů, patří mezi ně pohled ekonomický, pasivní, 

kognitivní a emotivní. Ekonomický pohled je označován jako teorie ekonomického člověka. 

Je velmi často kritizován, jelikož člověk si není vědom všech produktových alternativ, není 

schopen tyto alternativy správně zařadit a určit výhody a nevýhody a není tak schopen určit 

nejlepší alternativu. Tyto efekty jsou důsledkem toho, že lidé jsou limitovaní svými 

schopnostmi a zvyky, jsou omezení svými hodnotami a také rozsahem svých informací. 

Pasivní pohled je založen na tom, že spotřebitele charakterizuje jako submisivního vůči 

zájmům a propagačním snahám marketérů. Dle tohoto pohledu je spotřebitel impulzivní a 

iracionální. Omezením pohledu je absence vnímání spotřebitele jako rovnocenného nebo také 

dominantního v nákupních situacích. Kognitivní pohled je založen na vnímání spotřebitele 

jako přemýšlivého řešitele problémů. Spotřebitelé hledají produkty, které naplňují potřeby a 

obohacují život. Poslední ze základních modelů je emotivní pohled. Je založen na tom, že 

klíčovou roli při rozhodování hrají emoce a nálady spotřebitele.  
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Kromě výše zmíněných tradičních modelů spotřebitelského chování se využívá velký 

výčet moderních, dnes častěji využívaných modelů. Tyto modely lze také nazvat jako 

komplexní modely spotřebitelského chování, jelikož v sobě zahrnují faktory ekonomické, 

sociální, psychologické (učení, motivace, vnímání, postoje). Erasmus, Boshoff a Rousseau 

(2001) uvádí, že tyto modely jsou sestaveny jako vývojové diagramy, které znázorňují toky 

procesů spotřebitelského chování. Erasmus, Boshoff a Rousseau (2011) na základě autora 

Walters (1978) uvedli, že modely spotřebitelského chování jsou vhodné k určování přesných 

příčin a následků, které se vztahují k chování spotřebitelů. Díky modelům spotřebitelského 

chování je možné řešit problematiku následku v podobě výběru hmotného produktu nebo 

služby, výběru značky nebo množství, frekvence nákupu a spotřeby, čas nákupu a spotřeby a 

příčin, které budou v omezené míře specifikovány v kapitole s názvem Faktory ovlivňující 

spotřebitelské chování (kapitola 2.1.5). 

Počátky komplexních modelů spotřebitelského chování se začaly vyvíjet v roce 1960 

(Erasmus, Boshoff a Rousseau, 2001). Jak uvádí Erasmus, Boshoff a Rousseau (2001), první 

podoba modelu rozhodovacího procesu byla vyvinuta v roce 1963 (Howard model), z tohoto 

modelu dále vycházely a postupně na něj navazovaly modely jiné, řadí se mezi ně například 

Nicosia model (rok 1966), model Howard-Sheth (rok 1969), model Engel-Kolat-Blackwell 

(rok 1968), Andreason model (rok 1965), Hansen model (rok 1972) a Markin model (mezi 

roky 1968 a 1974).  

Výše zmíněné modely jsou obvykle prezentovány v jednotné zjednodušené podobě, 

v podobě modelu sekvenčního rozhodovacího procesu s tím, že jej ovlivňuji určité interní a 

externí faktory. Jak uvádí Erasmus, Boshoff a Rousseau (2001), zjednodušená podoba modelu 

má pět fází, mezi těchto pět tradičních kroků se řadí uvědomění problému, hledání informací, 

hodnocení variant, výběr varianty a značky (nákup) a hodnocení po nákupu. Tyto 

zjednodušené kroky uváděl již Cox a kol. (1983), Harrel (1990), Schiffman a Kanuk (1994), 

Solomon (1996), Du Plessis a kol. (1991) a Foxall (1983), rokem jsou vždy uváděny první 

publikační výstupy zmíněných autorů o modelu s pěti fázemi rozhodovacího procesu.  

Někteří autoři doporučují přidání jedné nebo více fází do modelu, konkrétně tam, kde 

shledávají významnost dané původní fáze, k přidání dochází s cílem rozpracovat a zdůraznit 

její důležitost. Z opačného pohledu Hoyer, Macinnis a Pieters (2013) uvádějí, že rozhodovací 

proces má fáze čtyři, mezi tyto fáze patří rozpoznání problému, hledání informací, tvorba 
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úsudku a rozhodnutí a poslední fází je zhodnocení úsilí, respektive zhodnocení samotného 

rozhodnutí. 

Kotler a Keller (2007) uvádějí, že základní pro popis spotřebitelského chování je 

schéma modelu podnětu a reakce nebo také užívaný termín modelu černé skříňky. 

Marketingové a jiné stimuly (ekonomické, technologické, politické a kulturní) jsou vstupující 

faktory do vědomí spotřebitelů. Psychologie spotřebitele a charakteristické vlastnosti 

spotřebitele v podobě kulturních, sociálních a osobnostních vlastností se následně promítají 

do procesu nákupního rozhodování, již výše zmíněných pěti fází rozhodovacího procesu. 

Vyústěním tohoto procesu je rozhodnutí o volbě výrobku, značky, obchodníka, velikosti a 

frekvenci nákupu, načasování nebo rozhodnutí o volbě platby za nákup. Toto schéma je vidět 

na obrázku (Obr. 2.2).  

 

Obr. 2.2 Model chování spotřebitele 

Zdroj: Kotler a Keller, 2007, s. 222 

Jednoduchý model spotřebitelského rozhodování znázorňují Schiffman a Kanuk (2004) 

ve třech hlavních etapách. Jsou to etapy (1) vstup, který zahrnuje marketingové úsilí 

společnosti (produktové, cenové, komunikační a distribuční programy) a sociokulturní 

prostředí (rodina, neformální zdroje, nekomerční zdroje, společenská třída a subkultura a 

kultura), (2) proces, kdy psychologické faktory a zkušenosti působí na uvědomění problému, 
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hledání a hodnocení alternativ a (3) výstup, jehož součástí je samotný nákup a hodnocení 

nákupu. Mezi klíčové rozhodování spotřebitele tak řadí právě uvědomění si potřeby, 

přednákupní hledání a vyhodnocení alternativ. 

2.1.3 Fáze rozhodovacího procesu 

V následujících částech bude popsán zjednodušený model rozhodovacího procesu, pět 

hlavních fází procesu (uvědomění problému, hledání informací, vyhodnocení alternativ, 

rozhodnutí o koupi a ponákupní chování). 

2.1.3.1 Uvědomění si problému 

První fáze zjednodušeného modelu rozhodovacího procesu je uvědomění problému 

nebo také potřeb. Solomon (2009) uvádí, jestliže zákazníci pocítí nesoulad mezi 

požadovaným a skutečným stavem, ve kterém se nachází, může vzniknout touha nebo nouze, 

což je případ rozpoznání problému.  

Dle Hoyer, MacInnis a Pieters (2013) značí ideální stav to, jaké věci chtějí lidé vlastnit, 

chtějí být a aktuální stav značí to, co nyní vlastní a kde se teď nachází. Vnímání aktuálního 

stavu je založeno na faktorech, jako je spotřeba produktu, zastarání produktu nebo porucha 

výrobku. Ideální stav je velmi závislý na očekávání nebo na minulých zkušenostech. 

Kardes, Cronley a Cline (2011) definují touhu a nouzi jako případ rozpoznání problému, 

který je vyvolám například zničením, ztrátou, vyčerpáním zásob nebo jinými důvody, kdy 

respondenti v minulosti vlastnili nebo spotřebovávali hmotné produkty či služby a vlivem 

jistých skutečností tomu tak již není. Snahy marketingových pracovníků k vytváření nouze 

jsou omezené, při srovnání se snahou vytvářet touhu. Touha je determinovaná osobností, 

zkušeností nebo také kulturou. Touha může být vyvolaná zvýšením disponibilních zdrojů, 

tlakem sociálního okolí, napodobováním a doporučením referenčních skupin nebo správným 

zacíleným marketingu firem. Firmy se snaží využívat příležitosti a vzniklé mezery 

odstraňovat. 

Schiffman a Kanuk (2004) uvádí, že u některých spotřebitelů se může jednat o aktuální 

stav a problém identifikují v době, kdy produkt přestane uspokojivě fungovat nebo o žádaný 

stav, kdy je rozhodovací proces závislý na touze po něčem novém.  
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V některých případech může být rozhodovací proces po první fázi ukončen. Důvodem 

pro ukončení může být nedostatečná stimulace a motivace, nedostatek finančních a časových 

prostředků nebo vliv referenčních skupin. 

2.1.3.2 Hledání informací 

V případě, když jsou zákazníci dostatečně motivováni a stimulováni, když je rozdíl 

mezi ideálním a aktuálním stavem dostatečně velký, přichází fáze hledání informací. 

Schiffmann a Kanuk (2004) uvádí, že tato fáze začíná v okamžiku, kdy si spotřebitel uvědomí 

potřebu, která se dá uspokojit nákupem a spotřebou produktu. Nezohledňují tak limity 

finanční a časové. Uvádí také, že spotřebitelé při hledání informací vychází nejprve 

z dlouhodobé paměti (zkušeností), v případě absence zkušeností, zahajují hledání informací ze 

svého okolí (externí zdroje). Množství dřívějších zkušeností je v negativní korelaci 

s množstvím externích informací. 

Kardes, Cronley a Cline (2011) rozdělují hledání informací do dvou kategorií, které jsou 

založeny na nákupní angažovanosti. První z nich je dlouhodobá angažovanost. Tato 

angažovanost a zájem o produkt nebo o značku je dlouhodobý a kontinuální. Spotřebitelé tak 

sbírají informace průběžně a rozsah informačních zdrojů je velký. Druhou kategorii autoři 

nazývají situační angažovanost. Zájem o výrobek nebo o produktovou kategorii je dočasný. 

Typickým příkladem mohou být jisté druhy nemoci a jejich léčba pomocí volně prodejných 

léčiv. Informační zdroje se odvíjí od míry angažovanosti, od závažnosti problému a typu 

nákupní situace. Jsou však v menším rozsahu než u dlouhodobé angažovanosti v produktu 

nebo v produktové kategorii. 

Autoři Hoyer, MacInnis a Pieters (2013) popisují, že ihned po uvědomění problému 

nastává hledání informací v podobě interního hledání (vlastní zkušenosti), kdy většina 

rozhodnutí zahrnuje zapojení paměti. Spotřebitelé mají v paměti pocity, minulé zkušenosti, 

které si vyvolávají a přenášejí do rozhodnutí současných. Úkolem výzkumníků je u 

spotřebitelů zkoumat rozsah vyhledávání, povahu vyhledávání a procesy, kterými spotřebitelé 

vyvolávají informace, pocity a zkušenosti, které následně vstupují do rozhodovacího procesu. 

Tyto otázky jsou řešeny pomocí kvantitativních výzkumných metod a hloubkových 

rozhovorů. Snaha vyvolávat interní informace roste s tím, jak roste nákupní angažovanost, 

vnímané riziko nebo potřeba poznávat.  
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Dle Hoyer, MacInnis a Pieters (2013) se vědci zabývají vyvoláváním čtyř hlavních typů 

informací, jedná se o informace o značkách, vlastnostech, hodnotách a zkušenostech. Je 

klíčové identifikovat značky, které mají respondenti první na mysli, které mají v paměti bez 

aktivního hledání externích informací. Dále je nezbytné sledovat postoje k jednotlivým 

značkám a jejich asociace a vzájemné odlišnosti. Paměť na detaily značek velmi rychle klesá, 

lze tak tedy více než zmíněné detaily analyzovat z interní paměti právě hodnocení značky a 

postoje ke značkám. 

V případě, že jsou interní zdroje nedostatečné, zastaralé, absentované nebo spotřebitelé 

řeší svůj problém extenzivně, jsou využívány informační zdroje externí. Autoři Hoyer, 

MacInnis a Pieters (2013) rozděluji externí zdroje do několika kategorií a také tvrdí, že zájem 

o externí zdroje informací roste s nákupní angažovaností a s poklesem znalostí. Odlišnosti 

mezi kategoriemi jsou v charakteru osobního nebo neosobního zdroje, v komerčním nebo 

nezávislém zdroji. Mezi zmíněné kategorie autoři řadí: 

 vyhledávání v prodejnách – tento druh vyhledávání může být v podobě například 

komunikace s prodejci, informace získané z vystavených produktů nebo vystavené 

brožury v prodejně; 

 mediální a sociálně mediální vyhledávání – může se jednat o informace z reklamy, 

online reklamy, internetových stránek výrobců, ze sociálních sítí (Facebook, Twitter, 

blogy) a další způsoby marketéry produkované komunikace; 

 osobní vyhledávání – toto vyhledávání zahrnuje většinou zdroje v podobě přátel, 

příbuzných, sousedů, spolupracovníků, ostatních spotřebitelů a v podobě recenzí 

zákazníků; 

 nezávislé vyhledávání – jde o kontakty s nezávislými zdroji informací, knihy, 

nesponzorované internetové stránky, časopisy, nezávislé testy a brožury; 

 zkušenostní vyhledávání – zkušenosti mohou zákazníci získat využíváním vzorků 

hmotných produktů nebo využíváním vzorových služeb.  

Schiffmann a Kanuk (2004) doplňují seznam externích informací o nakupování a uvádí, 

že se muži a ženy při využívání tohoto zdroje velmi liší, kdy větší preference nakupování mají 

ženy. Klíčovou roli hraje také citlivost na cenu a s tím spojené prozíravé nakupování, toto 

nakupování je spojeno s časovou investicí a následným množstvím informací, které přichází 
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právě z prodejen. Se zvýšením množství celkového hledání informací se zvyšuje pozitivní 

postoj spotřebitelů k nakupování. 

Klíčové je určit, kolik informací a jakého charakteru zákazníci využívají. Koudelka 

(2010) uvádí, že se vše odvíjí od typu nákupní situace. V případě rutinního nákupu využívají 

zákazníci informace charakteru interního, u omezeného řešení problému zapojují interní 

informace a v omezené míře informace externí. Poslední nákupní situace, extenzivní řešení 

problému, vyžaduje ve velkém rozsahu právě externí zdroje informací. Kardes, Cronley a 

Cline (2011) vysvětlují, že úsilí vydané na získání informací je závislé na motivaci a na 

dosavadní znalosti produktu. Solomon (2009) dále uvádí, že rozsah hledaných informací 

závisí na vnímaném riziku. Vnímané riziko může být dáno finančním nákladem, složitostí 

produktu nebo neznámou značkou. Riziko mohou spotřebitelé vnímat jako vyšší také 

v případě, když uvažují o produktu, který je viditelný sociálnímu okolí. Koudelka (2010) pak 

definuje pět typů rizika, patří mezi ně riziko funkční, fyzické, finanční, sociální a 

psychologické. Jestliže zákazníci vnímají riziko více, využívají pak pro své rozhodnutí 

většího množství informací. 

2.1.3.3 Vyhodnocení alternativ 

Po získání potřebných informací nastává fáze vyhodnocení alternativ. Dle Schiffmann a 

Kanuk (2004) je vyhodnocení založeno na dvou zdrojích informací. Jedná se o seznam značek 

nebo typů výrobků, ze kterých si spotřebitelé chtějí vybrat, a dále se jedná o kritéria, která 

spotřebitelé využívají při hodnocení značek nebo typů výrobku. Valečková (2015) například 

uvádí kritéria při výběru bankovní instituce.  

Bártová, Bárta a Koudelka (2007) pro výše zmíněný seznam značek v rozšířeném pojetí 

používají termín teorie repertoáru. Jedná se o značky známé a neznámé, které nebyly interním 

a externím hledáním nalezeny a vnímány. Dále se dané značky mohou dělit na uvažované 

(někdy se používá termín přijatelné značky, Schiffmann a Kanuk, 2004), nevhodné (značky 

s negativním postojem, odmítané díky špatným zkušenostem nebo recenzím) a lhostejné 

(někdy také termín indiferentní značky, Schiffmann a Kanuk, 2004), jsou to značky bez 

přidané hodnoty pro spotřebitele. Kotler a Keller (2007) uvádějí posloupnost seznamu 

s použitím termínů celkový soubor, uvědomovaný soubor, uvažovaný soubor, soubor výběru 

a rozhodnutí pro jednu značku nebo typ výrobku. 
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Při vyhodnocování alternativ prochází spotřebitelé vnitřním procesem, který zohledňuje 

následující body: (1) spotřebitelé se snaží uspokojovat své potřeby, (2) u uvažovaných 

výrobků hledají a zvažují výhody, (3) každý výrobek je chápán jako soubor atributů 

s určitými výhodami, které uspokojují potřeby (Kotler a Keller, 2007). 

Kardes, Cronley a Cline (2011) se zamýšlejí nad pojmem racionální nákup (výběr 

varianty). Po dostatečném úsilí při hledání všech dostupných informací by spotřebitelé měli 

mít všechny nezbytné informace pro racionální nákupní rozhodnutí. Racionální rozhodnutí 

chápou autoři jako učinění rozhodnutí, které maximalizuje spokojenost při dostupných 

informacích. Ve většině případů však spotřebitelé omezují hledání informací, jelikož tyto 

vynaložené náklady nepřesahují přínosy z nákupního rozhodnutí. Nákupní proces, kdy 

spotřebitelé mají neúplné informace (vlastním rozhodnutím) je nazýván procesem redukce 

nejistoty. Tento proces má čtyři fáze: (1) vnímání produktů na trhu, (2) zvažování určité 

podmnožiny značek daného trhu, (3) výběr jedné značky z uvažovaného souboru a (4) 

spotřebitelské zkušenosti k vybrané značce. Poslední fází si spotřebitelé tvoří názor na danou 

značku a tento názor následně promítají do dalšího rozhodování, respektive vyhodnocení 

alternativ.  

Skutečná užitková funkce je termín, který je využíván ekonomickými psychology a 

popisuje štěstí, potěšení nebo spokojenost, která se pojí se spotřebou daného produktu. 

Užitkovou funkci lze analyzovat pro každý produkt zvlášť, ale také pro kombinaci více 

produktů a jejich spotřebu. Je potřeba odlišovat termíny skutečná užitková funkce a vnímaná 

užitková funkce, která je dána očekáváním (Kardes, Cronley a Cline, 2011). 

Solomon (2009) uvádí, že každý produkt má nespočet kritérií, které jej charakterizují, 

spotřebitelé se však rozhodují na základě klíčových atributů, determinujících atributů. 

Marketingoví pracovníci mohou sehrávat významnou roli při vzdělávání spotřebitelů, které 

atributy jsou determinující výběr produktu.  

2.1.3.4 Rozhodnutí o nákupu a nákup  

Po vyhodnocení variant nastává fáze rozhodnutí o nákupu a samotný nákup. Většina 

autorů se shoduje na dvou základních kategoriích rozhodovacích pravidel, řadí se mezi ně 

kompenzační a nekompenzační pravidlo rozhodování (Koudelka, 2010). Kompenzační 

pravidlo rozhodování je založeno na tom, že spotřebitelé zvažují mezi alternativami a horší 

stav jednoho kritéria u uvažovaného produktu je schopno vykompenzovat lepším stavem 
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druhého kritéria. V případě využití nekompenzačního pravidla rozhodování není možné jedno 

kritérium vyvážit druhým. Když není dosaženo určitého žádaného stavu, je daný produkt 

z uvažovaného souboru okamžitě vyloučen. Solomon (2009) jednotlivá rozhodovací pravidla 

dále rozděluje, nekompenzační pravidla rozhodování se dělí na pravidlo lexikografické, 

konjunktivní a pravidlo eliminace vlastností. Kompenzační pravidlo rozhodování zahrnuje 

jednoduché aditivní pravidlo a vážené aditivní pravidlo. 

Při využívání nekompenzačního pravidla rozhodování dochází velmi často k chybám ve 

výběru než při kompenzačním pravidle rozhodování (Kardes, Cronley a Cline, 2011). Kotler a 

Keller (2007) to vysvětlují tím, že u nekompenzačního pravidla se spotřebitelé rozhodují bez 

ohledu na ostatní kritéria produktu, čímž se usnadňuje rozhodování, ale v případě 

detailnějšího zkoumání a porovnávání by spotřebitel mohl dojít k jinému (lepšímu) 

rozhodnutí. 

Nákupní fáze je opět sledem několika rozhodnutí, spotřebitel se rozhoduje o výběru 

značky, výběru dealera, nakupovaném množství, načasování nákupu a o platební metodě 

(Kotler, Keller, 2007). 

V předchozí fázi procesu spotřebitelé vyhodnotili možné alternativy a vytvořili jistý 

nákupní záměr, tento nákupní záměr se nemusí proměnit v realizovaný nákup. Do tohoto 

procesu vstupují interní a externí faktory, které jej mohou zvrátit (Koudelka, 2010). Interní 

faktory mohou být chápány jako vnímaná rizika (finanční, fyzické, funkční, psychické a 

sociální), která se pojí se realizací nákupu. Mezi externí faktory lze zařadit postoje ostatních 

osob (výsledný efekt je dán mírou negativního hodnocení a mírou motivace spotřebitele) a 

nepředvídatelné jevy (Kotler a Keller, 2007). Nepředvídatelnými jevy může být dle Koudelka 

(2010) například personál prodejny, merchandising produktu, nákupní prostředí nebo případ, 

že je produkt vyprodán. 

Solomon (2009) uvádí, že kromě výše zmíněných faktorů má na nákupní chování vliv i 

psychická stránka spotřebitele, zda je unavený, odpočatý, nepříjemný nebo z nákupu 

vzrušený.  
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2.1.3.5 Ponákupní hodnocení 

Poslední fáze rozhodovacího procesu se nazývá ponákupní hodnocení, nevyskytuje se 

v procesu vždy. Tato fáze je velmi častá u nákupu produktů s vyšší nákupní angažovaností 

nebo produktů, kde se vyskytuje extenzivní řešení problému. Spotřebitelé také ve větší míře 

hodnotí v případě, že v průběhu procesu se vyskytovalo vyšší vnímané riziko, což velmi 

souvisí s extenzivním řešením problému.  

Model redukce nejistoty klade důraz na neustálé zpracovávání informací o značkách, 

variantách a produktových kategoriích. Tímto neustálým zpracováváním informací dochází 

k redukci rizika v příštích nákupech. Součástí tohoto vyhodnocování je také ponákupní 

hodnocení, které je klíčovým faktorem (zkušeností) pro další nákupy (Kardes, Cronley, Cline, 

2011). 

Vyústěním ponákupního hodnocení je kognitivní disonance (Kardes, Cronley, Cline, 

2011) nebo také ponákupní nesoulad (Kotler a Keller, 2007). Jedná se o rozdíl mezi 

očekávanou a vnímanou úrovní po spotřebě hmotného produktu nebo služby. Vnímané 

úrovně mohou být (1) stejné, kdy spotřebitel neobdržel žádnou hodnotu navíc, (2) očekávaná 

úroveň je vyšší než vnímaná úroveň, vyústěním je nespokojenost zákazníků a (3) očekávaná 

úroveň je nižší než vnímaná úroveň, kterou zákazník po nákupu obdržel a výstupem je 

spokojenost zákazníků. Čím větší jsou rozdíly mezi úrovněmi, tím je generovaná spokojenost 

a nespokojenost vyšší. Rozdíl mezi očekáváním a skutečností je pak klíčový atribut pro 

formování spotřebních predispozic (spotřební učení a postoje). (Koudelka, 2010) 

Kardes, Cronley a Cline (2011) uvádí, že kognitivní disonance zahrnuje postojové 

chování, které je nekonzistentní a produkuje ve spotřebiteli nepříjemné napětí. Jestliže toto 

napětí nastane, tak spotřebitelé mění své chování a postoje tak, aby to odpovídalo jejich 

očekávání. Existují čtyři strategie ke snížení ponákupního nesouladu (1) zvýšení vnímané 

úrovně atraktivity vybrané alternativy, tato strategie je někdy označována jako sweet lemons 

(2) snížení vnímané úrovně atraktivity odmítnuté alternativy (odmítnutých alternativ), 

označována jako sour grapes, (3) zvýšení vnímané podobnosti mezi alternativami a (4) 

zrušení rozhodnutí.  

Koudelka (2010) se ve své publikaci věnuje také důsledkům spokojeného a 

nespokojeného chování. Spokojené chování generuje kladné reference, věrnost k produktu 

nebo také generalizaci, tedy přenášení pozitivních asociací na veškeré produkty dané značky. 
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Naopak nespokojené chování generuje záporné reference (množství záporných referencí 

sdělených jednou osobou výrazně převyšují množství kladných), záměnu nakoupeného 

produktu nebo značkovou diskriminaci. 

Solomon (2006) ponákupní proces kromě vyhodnocení spokojenosti definuje také jako 

proces, kdy spotřebitelé manipulují s produktem nebo se produktu zbavují (prodej na 

alternativních trzích, distribuce jiným osobám, likvidace produktu, uchování produktu 

v domácnosti, aj.). 

2.1.4 Kritika modelu sekvenčního rozhodovacího procesu 

Od svého uvedení byl model rozhodovacího procesu také často kritizován. Kritické 

body mizely s neustálou modifikací modelu. Kritika byla často směřována do (1) předpokladu 

racionálního uvažování spotřebitele při rozhodování a (2) generalizace rozhodovacího procesu 

(Erasmus, Boshoff a Rousseau, 2001). Erasmus, Boshoff a Rousseau (2001) s odkazem na 

Solomon (1996) popisují, že spotřebitelé se chovají značně oportunisticky. Oportunistický 

přístup se neshoduje s tradičním rigidním rozhodovacím procesem. Vědci došli k závěru, že 

vyhledání informací a plánování probíhá před vstupem do maloobchodní prodejny velmi 

omezeně. Vše je realizováno v závislosti na produktu, situaci, kontextu a předchozí 

zkušenosti. Erasmus, Boshoff a Rousseau (2001) a Schiffman a Kanuk (2004) popisují, že 

racionální rozhodování spotřebitele existuje v případě, že si je spotřebitel vědom všech 

alternativ výrobků, umí tyto alternativy vyhodnotit a seřadit z hlediska benefitů a je schopen 

určit pro něj nejlepší variantu. Argumenty proti tomuto modelu jsou založeny na tom, že 

spotřebitelé se rozhodují v nedokonalém světě, mají omezené znalosti, omezené možnosti 

dostat se ke zdrojům informací, tyto informace mohou být zkreslené, existují i omezené 

schopnosti a dovednosti spotřebitelů správně situaci vyhodnotit. Racionální chování je tak 

velmi idealistické a zjednodušené. 

Stewart (1990) v článku od Erasmus, Boshoff a Rousseau (2001) kritizoval zejména 

klasickou podobu modelu, zejména ukončení modelu fází nákupu. K této fázi byla v průběhu 

let dodána fáze ponákupního hodnocení. Stewart uvádí, že by model neměl mít zjevný začátek 

nebo konec. Začátek rozhodovacího procesu by měl být úmyslně změněn a měly by být 

sledovány efekty této změny. Spotřebitelé často nevědí důvody jednání, jelikož se tak chovají 

automaticky. Toto doporučení je součástí komplexního modelu podnětu a reakce, kdy 

rozhodovací proces je jeho součástí (viz Obr. 2.2 na straně 12). Erasmus, Boshoff a Rousseau, 
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(2001) s odkazem Burns a Gentry (1990) dále uvádí, že proces by měl být analyzován vždy 

s ohledem na typ produktu, načasování a na osobnost nakupujícího.  

2.1.5 Faktory ovlivňující spotřebitelské chování 

Jak bylo uvedeno v podkapitolách 2.1.2 a 2.1.3, spotřebitelské chování (rozhodovací 

proces) ovlivňuje několik skupin faktorů. Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) rozdělují 

ovlivňující faktory na faktory interní a externí. Specifikují také další provázanost těchto 

faktorů na rozhodovací proces se zpětnou vazbou. Uvedené faktory ovlivňují životní styl 

každého jedince a také jeho vývoj sama sebe. Tyto dva prvky poté dále působí na nákupní 

rozhodovací proces, kdy je jeho poslední fáze promítnuta do zkušeností, které mají vliv na 

nitro spotřebitele (postoje, vnímání, paměť, aj.).  

Mezi interní faktory ovlivňující chování lze zařadit vnímání, učení, paměť spotřebitele, 

jeho motivy k nákupu, samotnou osobnost a její charakteristiky (demografické, geografické a 

psychografické), emoce a postoje. Emoce jsou do jisté míry nekontrolovatelné pocity, které 

ovlivňují chování (Hawkins, Mothersbaugh, Best, 2007). Jednotlivé stimuly jsou 

interpretovány v závislosti na tom, co se daný jedinec naučil a také co očekává (Solomon, 

2009). 

Do externích faktorů, které mohou působit na daný subjekt (zákazníka) a následně na 

nákup, lze zařadit kulturu a subkulturu, ve které se jedinci nacházejí, demografické ukazatele, 

sociální status, sociální a referenční skupiny, kterými jsou jedinci značně ovlivňováni, rodinu 

(jakožto primární sociální skupinu). Velký vliv má také skupina odborníků z řad lékařů a 

lékárníků. V neposlední řadě ovlivňují zákazníky marketingové aktivity v podobě 

komunikačních kampaní. (Hawkins, Mothersbaugh, Best, 2007) 

Kardes, Cronley a Cline (2011) rozdělují ovlivňující faktory do sedmi hlavních skupin, 

jedná se o (1) vnímání, (2) postoje, (3) motivace a emoce, (4) učení a paměť, (5) osobnost, (6) 

kulturu a (7) sociální skupiny. Ve svém textu dále uvádějí, že na spotřebitele má v současné 

době vliv také nová forma komunikace pomocí spotřebitelova zapojení do tvorby (marketing 

generován spotřebitelem), word-of-mouth (překládáno jako slovo z úst nebo šeptanda), 

zapojování známých osobností nebo product placement (překládáno jako umisťování 

produktů do filmového, televizního, hudebního nebo herního díla). 
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Další dělení faktorů používá Kotler a Keller (2007), kteří rozdělují ovlivňující faktory 

do skupiny kulturních, společenských, personálních a psychologických. Společenské faktory 

v sobě zahrnují vliv sociálních a referenčních skupin s důrazem na vliv rodiny, každý 

spotřebitel má ve svém prostředí jinou sociální roli a status, která jeho chování může 

determinovat. Mezi personální faktory zahrnují autoři věk, životní cyklus, zaměstnání, 

ekonomickou situaci, životní styl a osobnost spotřebitele. Psychologické faktory pak zahrnují 

již zmíněné potřeby a motivace, vnímání, učení a postoje. Tito autoři tak kladou také důraz na 

personální faktory v podobě demografických a psychografických charakteristik. 

2.1.5.1 Kulturní faktory 

Mezi kulturní faktory řadí Kotler a Keller (2007) kulturu, subkultur a společenskou 

třídu. Prostřednictvím rodiny, klíčových institucí získávají spotřebitelé soubor hodnot, 

percepcí, preferencí a způsobu chování. Schiffman a Kanuk (2004) popisují kulturu jako 

souhrn názorů, zásad a zvyků, které kromě běžného života slouží také pro formování 

spotřebního a nákupního chování. V souvislosti s kulturou tedy souvisí zásady a zvyky. Jsou 

výsledkem pocitů a priorit k věcem a vlastnictví. Názory jsou složeny z velkého množství 

duševních a slovních výroků, mají tak velký vliv na postoje, které jsou součástí 

psychologických faktorů (podkapitola 2.1.5.4). Zásady slouží jako návod k vhodnému 

chování. Existují čtyři skupiny kulturních faktorů, které působí na chování spotřebitelů a tím 

ovlivňuje v přizpůsobení marketingovou strategii firem, mezi tyto faktory patří hodnoty, 

neverbální komunikace, demografie a jazyk (Hoyer, MacInnis a Pieters, 2013). Toto 

přizpůsobení bude více intenzivní v případě mezinárodních firem. Klíčové oblasti 

přizpůsobení je pak možné hledat v produktové a komunikační strategii.  

Kultura je jistým směrem a způsobem jak řešit uspokojování svých potřeb. Poskytuje 

normy a pravidla (Schiffman a Kanuk, 2004). 

Schiffman a Kanuk (2004) specifikují techniky, které se ke studiu kultury používají. 

Jedná se o projektivní techniky, metody určování postojů, obsahová analýza (zaměřuje se na 

obsah slovní, písemné a obrazové komunikace kultur) a techniky určování hodnot. Mezi 

americké stěžejní hodnoty například patří úspěch zdar a aktivita, efektivita a praktičnost, 

fyzické pohodlí, individualismus, svoboda, vnější konformita, humanitářství, mladistvost a 

fyzická kondice a zdraví. Některé z těchto hodnot nejsou původně americké, ale jsou převzaty 

z evropské společnosti. Poslední z hodnot, fyzická kondice a zdraví, je u Američanů 
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považována za stěžejní. Projevuje se preferencí sportu nebo také neustále se zvyšujícím 

prodejem vitamínů a doplňků stravy. Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) popisují hodnoty 

na základě skupin, patří mezi ně (1) hodnoty orientované na sama sebe (materialismus, 

pracovitost), (2) ekologicky orientované hodnoty a (3) další hodnoty, které jsou typické pro 

americkou společnost, řadí se mezi ně individualismus, soutěživost, maskulinita, mládí, nižší 

počet členů rodiny. 

Rozsáhlému nadnárodnímu výzkumu kultur se věnoval také Geert Hofstede. Jeho 

výzkum zahrnoval v konečném důsledku šest kulturních dimenzí (vzdálenost moci, 

individualismus, maskulinita, vyhýbání se nejistotě, dlouhodobá orientace a požitkářství). 

Mezi sledované země patřila také Česká republika. Hodnoty se pohybují vždy v intervalu 0 až 

100, první tři zmíněné faktory jsou mírně nad hodnotou 65. Česká společnost je orientována 

spíše dlouhodobě a vyhýbá se nejistotě, což může působit značně nelogicky. Index 

požitkářství je v ČR na nižší úrovni. (The Hofstede Centre, 2015)  

Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) vysvětlují vliv kulturních hodnot v působení na 

normy, které udávají rozsah vhodného chování a sankce za porušení norem, což má vliv na 

návyky mimo jiné také spotřební.  

Segmentací společnosti do menších podskupin vzniká subkultura. Jedná se o osoby 

s podobným etnickým původem nebo chováním. Jedná se o jasně odlišitelnou kulturní 

skupinou. Schiffman a Kanuk (2004) definují subkultury na základě odlišení v národnosti, 

náboženství, geografickém regionu, rase, věku, pohlaví, povolání nebo společenské třídy. 

Kardes, Cronley a Cline (2011) se pak zaměřují na subkultury také dle životního stylu a 

vyznávání jistých hodnot a uvádí subkultury na příkladech v hudebním stylu. 

2.1.5.2 Společenské faktory 

Lidé jsou vybaveni obecnou potřebou se sdružovat s jinými a podstatnou část života 

tráví ve společnosti jiných lidí. Afiliace je definována jako tendence vyhledávat společnosti 

bez ohledu na to, jaký postoj k lidem v ní individuality zaujímají (Hewstone a Stroebe, 2006). 

Tato téměř neustálá přítomnost společnosti (sociálního okolí) ovlivňuje život také z hlediska 

spotřebitelského. Zmíněné ovlivnění lze chápat s výstupem podpory nákupu nebo odrazení od 

nákupu. Sociální vliv pak autoři chápou jako změnu názorů, postojů a chování vyvolanou 

důsledkem setkávání se s názory jiných lidí.  
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Společenské faktory jsou faktory zastoupené v sociologickém modelu, který byl zmíněn 

v podkapitole 2.1.1 a 2.1.2. Jedná se o působení sociálních skupin, sociálního postavení, role a 

statusu na spotřebitelské chování. Jak již bylo uvedeno, je nepřesné a omezené brát do úvahy 

pouze vliv sociálního okolí, ale je nutné brát do úvahy vliv sociálního okolí spolu s dalšími 

faktory. 

Vysekalová (2011) s odkazem na Kröber a Riel (1992), Meyer a Hentschel (1993) a 

Fisher (1992) uvádí, že sociální (skupinové) vlivy jsou výrazné zejména u (1) produktů, které 

jsou spotřebovávány veřejně (např. automobil, oblečení, mobilní telefon), (2) produktů, kde je 

šance, že si veřejnost spotřeby povšimne (např. kosmetika, kadeřnictví, posilovna) a (3) 

produktů, které jsou v souvislosti se společenským životem součástí běžných rozhovorů (např. 

trávení volného času, cestování, kultura). Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) tento vliv, 

kdy se zvyšuje míra působení referenčních skupin, rozšiřuje kromě veřejné spotřeby o další 

situace. Vliv se zvyšuje, když (1) se jedná produkty, jejichž nákup není nezbytný (např. 

snowboard), (2) spotřebitele pociťují větší závazek ke skupině a existují silnější emoční 

vazby, (3) daná činnost (nákup) odpovídá normám sociální skupiny a (4) roste důvěra 

spotřebitelů v dané nákupní situaci. Je nutné zmínit, že míru vlivu u určitých typů produktů 

bude mít také věková příslušnost nebo odlišnost k nebo od daného spotřebitele. Existují typy 

produktů, kde je vyšší míra vlivu u vrstevníků, osob mladších nebo naopak starších.  

V základním členění se dělí sociální skupiny na primární a sekundární skupiny. Toho 

dělení je používáno u většiny autorů (Vysekalová, 2011; Koudelka, 2010; Kardes, Cronley a 

Cline, 2011). Vysekalová (2011) definuje primární sociální skupinu jako skupinu, která je 

tvořena rodinou a okruhem blízkých přátel. Typická pro tuto skupinu je vysoká míra důvěry a 

soudržnosti, intenzivní a velmi frekventované vztahy. 

Jeden z nejvýraznějších faktorů je právě vliv rodiny. Tento faktor hraje důležitou roli 

hlavně u vztahu dítě a rodič, kdy dochází k formování hodnot, kulturních zvyklostí a 

základních spotřebních zvyklostí (vazba ke značkám, nákupní zvyklosti, důležitost nákupních 

kritérií). Vysekalová (2011) uvádí, že klíčové je v jaké životní fázi se rodina nachází 

(mládenecké období, novomanželské období, plné hnízdo nebo prázdné hnízdo).  

Sekundární sociální skupinu definuje Vysekalová (2011) jako větší seskupení v podobě 

společenských hnutí, politických stran, náboženského společenství nebo zaměstnaneckých 

vazeb. V této kategorii se vyskytují formální a méně intenzivní vztahy. Výzkumy prokázaly, 
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že když lidé nakupují společně (v přítomnosti sociální skupiny), tak realizují více 

neplánovaných nákupů. 

Hoyer, MacInnis a Pieters (2013) zohledňují u sociálních skupin také marketingový 

vliv, který nebyl u předchozích autorů zmíněn. Sociální skupiny jsou rozděleny na 

marketingové a nemarketingové zdroje. Jako marketingový zdroj jsou zde chápány sociální 

média a jejich rostoucí intenzita využívaní a tedy i rostoucí míra působení na spotřebitele.  

Speciální sociální skupinu tvoří názoroví vůdci (vůdci mínění, opinion leaders). Velmi 

často se u názorových vůdců využívá strategie word-of-mouth (WOM, slovo z úst), kdy je 

názorový vůdce vyhledán a osloven ke sdílení informací s dalšími individualisty pomocí 

osobního styku, telefonu nebo internetu (Hawkins, Mothersbaugh a Best, 2007). Tyto osoby 

mohou mít nadprůměrné schopnosti nebo znalosti v určité problematice (Vysekalová, 2011). 

Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) uvádí, že vysoká pravděpodobnost vyhledávání 

názorových vůdců je u produktů, kde se vyskytuje velká nákupní angažovanost a nízká 

produktová znalost. Nákupní angažovanost tak kromě produktové neznalosti může být 

spojena s vnímaným rizikem finančním v podobě vysokého finančního nákladu (např. nákup 

automobilu nebo nemovitosti) nebo také fyzickým v podobě ohrožení zdraví (zdravotní 

operace nebo nákup léčiv). Kotler a Keller (2007) popisují, že marketéři se snaží oslovit 

názorové vůdce na základě jejich demografických a psychografických charakteristik (vhodná 

televizní, tištěná nebo internetová média) s cílením příslušných sdělení, které budou předávat 

dále. 

Ve spojitosti s názorovými vůdci používají Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) pro 

spotřebitele dva termíny, tržní vůdce a tržní následovatel. Tržní vůdce je osoba, která chce být 

inovátorem a nastavovat trendy. Jedná se o osoby s vyšším příjmem. Tržní následovatelé mají 

tendence trendy sledovat, nikoliv je nastavovat. Tyto osoby mají menší potřebu být vidět. 

Tržní následovatelé disponují omezeným rozpočtem, jsou více konzervativní, citliví na cenu a 

méně loajální značce. 

Spolu se sociální skupinou se pojí pojem referenční skupina. Jedná se o osoby nebo 

skupiny, které slouží jako referenční bod pro utváření postojů, názorů, jde o vzor chování 

(Schiffman a Kanuk, 2004). Koudelka (2010) člení referenční skupiny podle vztahu (pozitivní 

nebo negativní) nebo podle členství (členské a nečlenské). Označení pro tyto referenční 

skupiny se pak následně používá následující: kontaktní, aspirační, disociační a zříkané. 
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Hawkins Mothersbaugh a Best (2007) rozdělují referenční skupiny do tří skupin, toto dělení 

není založeno na vztahu ke členům skupiny, ale na objektu ovlivnění a místě setkávání. Jedná 

se o (1) spotřebitelské subkultury (např. punkové subkultury, golfisté), (2) značkové komunity 

(např. Ferrari, Harley-Davidson) a (3) virtuální komunity (např. internetové diskuzní skupiny, 

tematické portály). 

V roce 1935 realizoval Muzafer Sherif experiment, který ukazoval vliv referenčních 

skupin na úsudky ostatních jedinců. Výsledek výzkumu, nazván jako Sherifův efekt ukazuje, 

že lidé na základě podnětů tvoří svůj referenční rámec, který se však po setkání s odlišnými 

názory mění a přizpůsobuje působící referenční skupině, tento nově formovaný názor pak 

setrvává dál i po ukončení působení přímého vlivu referenčních skupin (Hewstone a Stroebe, 

2006). 

Schiffman a Kanuk (2004) uvádí hlavní spotřebitelské referenční skupiny v pořadí, ve 

kterém spotřebitele ovlivňují, jedná se o rodinu, přátele, společenskou třídu, vybrané 

subkultury, vlastní kulturu člověka a jiné kultury. Schiffman a Kanuk (2004) dále popisují, že 

vliv závisí na povaze jednotlivce, na sledovaném produktu (službě) a také na jiných faktorech. 

Mezi tyto faktory autoři zařazují (1) poskytované informace a zkušenosti referenčních skupin 

(2) důvěryhodnost, přitažlivost a moc referenční skupiny, (3) nápadnost produktu (produkty 

prozrazující sociální postavení), což pomáhá snižovat sociální riziko, (4) faktory, které jsou 

součástí nákupní konformity, patří mezi ně například strach z negativního hodnocení, potřeba 

obliby, potřeba připojení, sklon k přizpůsobení, přitažlivost, odbornost, aj. 

Autoři také zmiňují, na čem je sociální vliv založen. Hoyer, MacInnis a Pieters (2013) 

uvádí, že vliv může být (1) normativní, někdy se uvádí také jako prospěchářský, spotřebitelé 

se chovají tak, aby sklidili uznání (odměnu) a vyhnuli se odsouzení (sankci), (2) informační 

(pozitivní a negativní, verbální a nonverbální), tento vliv nastává v případě, kdy jedinec 

používá chování a názory členů referenční skupiny jako zdroj informací. K těmto dvěma 

vlivům se přiklání také Hewstone a Stroebe (2006). Kardes, Cronley a Cline (2011) ještě 

přidávají třetí (3) identifikační vliv, kdy spotřebitelé si osvojují hodnoty a normy skupiny a 

snaží se identifikovat se skupinou.   
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2.1.5.3 Personální faktory 

Kotler a Keller (2007) uvádí, že rozhodování spotřebitelů je ovlivněno osobními 

(personálními) charakteristickými vlastnostmi. Autoři mezi tyto vlastnosti řadí věk, stádium 

životního cyklu, zaměstnání, ekonomický status a příjem, osobnost a sebepojetí, životní styl a 

hodnoty. Do osobnosti Vysekalová (2011) řadí faktory psychologické, které jsou zmíněny 

v následující podkapitole 2.1.5.4. Součástí osobnosti je vnímání a pozornost, učení, paměť, 

potřeby a motivace.  

Koudelka (2010) do osobních (personálních faktorů) zařazuje rysy demografické a 

fyziognomické a také geografické predispozice, které následně vedou k odlišení se v chování. 

Koudelka (2010) uvádí, že personální faktory patří mezi nejčastěji sledovaná kritéria na 

spotřebitelském trhu. Mezi obecná segmentační kritéria patří kritéria demografická (pohlaví, 

věk, struktura domácnosti, ekonomický status, příjem), geografická (míra urbanizace) a 

psychografická (osobnost a životní styl). Schiffman a Kanuk (2004) pak zohledňují 

geografická, demografická, psychologická, psychografická a společensko-kulturní kritéria 

segmentace. 

Kotler a Keller (2007) popisují, že v průběhu věku a životního cyklu se nákup a 

spotřeba produktů různí. Jako vstupující faktor může být také životní cyklus rodiny, počet 

členů domácnosti, věková struktura a struktura osob v domácnosti. Klíčové jsou i životní 

události a změny jako je manželství, porod, stěhování, rozchod, změna zaměstnání nebo 

úmrtí. V souvislosti s věkem se často uvádí srovnání spotřebního chování dle generací, často 

se nazývají jako věkové subkultury. V současné době se používá následující generační 

rozdělení; generace Y (generace přelomu tisíciletí, osoby narozené v letech 1980-1996), 

Generace X (osoby narozené v letech 1965-1979), Babyboomers (osoby narozené v letech 

1946-1964) a Tichá generace (osoby narozené v letech 1928-1945). Existují různé věkové 

kategorie k zařazení osob do jednotlivých generací, zmíněný přístup zohledňuje rozdělení dle 

Bergh a Behrer (2012). V současné době se kalkuluje také s Generací Z, což je generace 

narozena po roce 1996 a je tedy nejmladší generací. Specifika každé generace jsou dána tím, 

v jakých podmínkách vyrůstali, což mělo následně formující efekt na jejich postoje, hodnoty, 

normy, preference a životní styl, tedy také na spotřební chování. Generace Y je vychovávána 

v učení, že všechny možnosti jsou rovnocenné a přihlíží se k názorům dětí, děti byly naučené 

zkoušet nové (cestování, sport, technologie). Osoby této generace jsou kritičtější a cyničtější. 

Jsou také schopni udržet pozornost po kratší dobu, kdy je nutné je zaujmout. Často nedokážou 
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potlačit touhou okamžitého uspokojení problému a mají tak tendence k impulzivnímu 

nakupování. Na druhé straně generace Babyboomers je charakteristická a odlišitelná od 

ostatních pracovní etikou a tolerancí, je také velmi přizpůsobivá a flexibilní (Bergh a Behrer, 

2012). Reidl (2007) pak uvádí, že generace osob nad 50 let je aktivní, sebevědomá a 

podnikavá, má radost z požitků a orientuje se na budoucnost. Institut Ernesta Dichtera pak 

osoby ve věku nad 50 let rozdělil do čtyř segmentů; blokátoři trendů, vyznavači trendů, 

propagátoři nových trendů a skokani mezi trendy. V budoucím období bude přibývat 

propagátorů a skokanů mezi trendy. Solomon (2009) vyjadřuje faktory klíčové pro starší 

spotřebitele, které by měly být u produktů nebo služeb předávány a komunikovány, jedná se o 

autonomii, altruismus, vyhýbání se stereotypům a osobní růst (nové zkušenosti, rozvíjení 

potenciálu). 

Životní cyklus je dle Hoyer, MacInnis a Pieters (2013) úzce spojen s vývojem 

domácnosti. Autoři se zaměřují na životní cyklus v závislosti na počtu členů domácnosti a 

věkové struktury obyvatel. Koudelka (2010) pak specifikuje cyklus s využitím termínů plné 

hnízdo (rodiny s dětmi) a prázdné hnízdo (rodiny bez dětí).  

V souvislosti s charakterem rodiny se Hoyer, MacInnis a Pieters (2013) zaměřují na 

současné trendy, které se podílejí na změně spotřebních zvyklostí rodin. Autoři mezi tyto 

trendy zařazují rozvoj množství rodin s dvojí kariérou (dáno ekonomickou nebo kariérní 

příčinou), rozvodovost, stále rostoucí podíl menších rodin a párů stejného pohlaví. Kardes. 

Cronley a Cline (2011) počet trendů rozšiřuje o odkládání manželství, single domácnosti a 

stále rostoucí vliv dětí v rodině a Solomon (2009) pak o trend vícegeneračních domácností. 

Děti označují jako Skippies (School Kids with Income and Purchasing Power), což jsou 

školáci s vlastním příjmem a kupní silou. V minulosti plnily děti roli uživatele a 

ovlivňujícího, vlivem vlastního finančního obnosu a schopností ovládat informační 

technologie jsou děti také v roli nákupčího, iniciátora a informujícího. K názorům na sílící 

vliv dětí při celém nákupním procesu se přiklání i Solomon (2009).  

Zaměstnání má vliv na nákup produktů, které si spotřebitelé s danou pracovní pozicí 

nakupují. Zaměstnání vyžaduje jistý styl oblékání, využívání technologií, jsou s ním spojena 

určitá zdravotní rizika nebo také nemoci. Zaměstnáním nebo také pracovní pozicí může být 

vyjádřena sociální třída. Schiffman a Kanuk (2004) definují sociální třídu jako rozdělení členů 

společnosti do tříd s rozdílným postavením. Dále pak uvádí, že způsob určení společenských 

tříd může být subjektivní, reputační nebo objektivní. Subjektivní způsob je založen na 
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sebehodnocení a sebe zařazení do sociální skupiny. Reputační přístup využívá hodnocení 

osob z podobné komunity a objektivní určování je založeno na vybraných demografických 

nebo socioekonomických charakteristikách (příjem, povolání, vzdělání, aj.). Solomon (2009) 

zavádí také pojem sociální mobilita, což značí, že lidé jsou v průběhu času schopni měnit 

svou sociální třidu, dostat se na nižší nebo vyšší pozice, což má v konečném důsledku vliv na 

nákupní a spotřební chování.  

Se zaměstnáním a se sociální třídou se dále pojí příjem. Solomon (2009) popisuje, že 

základním předpokladem ekonomické psychologie je poptávka po zboží a službách je závislá 

na schopnosti kupovat, což je dáno disponibilním příjmem a následně na ochotě kupovat. 

Kotler a Keller (2007) uvádí, že na výběr výrobků a služeb silně působí ekonomika, tedy 

disponibilní příjem, úspory a aktiva, dluhy, možnosti získat půjčku a také přístup k utrácení a 

spoření. 

Solomon (2009) učinil závěry ve vztahu sociální třídy a příjmů na nákupní chování. 

Sociální třída má klíčový vliv u levnějších produktů, které mají tzv. symbolický charakter. 

Příjem má vliv na nákladné produkty bez symbolického charakteru. V konečném důsledku 

pak příjem a sociální status společně velmi ovlivňují nákup nákladných symbolicky 

působících produktů, příkladem může být automobil, rodinný dům, dovolená.  

Jako další z personálních faktorů byla uvedena osobnost a sebepojetí (jak spotřebitelé 

vidí sami sebe). Osobnost dle Kotler a Keller (2007) chápána jako soubor různých 

psychologických rysů, které následně vedou ke konzistentním a stálým reakcím na 

realizované stimuly. Spotřebitelé se pak dle autorů zaměřují na značky a produkty, které 

vyjadřují shodnou osobnost s jejich sebepojínáním. U výrobků, které jsou spotřebovávány 

veřejně (automobil, oblečení, aj.) může být spojení osobnosti značky s tím, jak spotřebitele 

pojímají jiní (jak ho vidí jiné osoby). Schiffman a Kanuk (2004) se věnují třem teoriím 

osobnosti, řadí se mezi ně (1) freudovská teorie, která vychází z předpokladu, že podvědomé 

potřeby a nutkání jsou jádrem motivace a následně osobnosti, dle Vysekalová (2011) se může 

jednat o psychoanalytický přístup a fenomenální přístup, (2) neofreudovská teorie je založena 

na tvrzení, že společenské vazby jsou základem pro vývoj osobnosti, jedná se tedy o 

podstatný vliv sociologie, Vysekalová (2001) tuto teorii nazývá jako teorie sociálního učení a 

(3) teorie povahových vlastností je oproti přechozím zaměřena na vlastnosti kvantitativní a 

empirické. Odvíjí se od toho také výzkumná metoda zjišťování osobnosti. Tato třetí teorie je 

pak používána při měření povahových vlastností ve spotřebitelském chování. Výzkumy jsou 
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zaměřeny na spotřebitelské novátorství, spotřebitelský materialismus a spotřebitelský 

etnocentrismus (přijímání nebo odmítání zahraničních výrobků).  

Vysekalová (2001) uvádí, že velmi často se při analýze osobnosti využívá faktorová 

analýza, která umožňuje kategorizaci dílčích rysů osobnosti do hlavních rysových faktorů.  

Autoři Kardes, Cronley a Cline (2011) se zabývají pětifaktorovým modelem osobnosti 

(FFM), na základě vlastností (rysů) jsou pak spotřebitelé rozřazení do rozdílných skupin. 

Tento model zobrazuje, jak jisté rysy osobnosti mohou být spojeny s nákupním a spotřebním 

chováním. Uplatnění modelu je klíčové zejména u kompulzivního chování. K následnému 

rozdělení do skupin je klíčové u spotřebitelů sledovat pět skupin faktorů; rozhodnost 

(extraverze dle Vysekalová, 2011), přívětivost, svědomitost, emoční stabilitu a intelekt. 

Vysekalová (2001) tento model označuje jako Velká pětka a uvádí, že osobnosti jsou 

identifikovány na základě analýzy slov používaných k popisu a charakteristice osobností, 

klíčový je tedy při identifikaci jazyk. Na základě anglických slov jednotlivých faktorů vznikl 

akronym OCEAN. 

Poslední ze zmíněných personálních faktorů je životní styl a hodnoty. Kotler a Keller 

(2007) definují životní styl jako strukturu žití osoby ve světě, což se následně projevuje 

zájmy, názory a činnostmi. Životní styl a způsob trávení volného času má opět velký vliv na 

poptávku po produktech a službách, popřípadě odmítání jistých produktů a služeb. Hawkins, 

Mothersbaugh a Best (2007) specifikují determinanty, které působí na životní styl 

spotřebitele, jedná se o demografické faktory, subkulturu, sociální třídu, motivaci, osobnost, 

emoce, hodnoty, životní cyklus domácnosti, kulturu a minulé zkušenosti. Životní styl se pak 

odráží v aktivitách, zájmech, postojích, spotřebě a očekávání, což v konečném důsledku 

odráží co, kdy, kde, jak a proč lidé nakupují a spotřebovávají.  

Solomon (2009) rozděluje životní styl, jakožto psychografickou proměnnou, do tří 

skupin, kdy dané členění nazývá AIO (activities, interests, opinions). Životní styl je určován 

činnostmi (práce, zájmy, dovolená, sport, členství v klubech, trávení volného času, aj.), zájmy 

(rodina, domov, práce, móda, jídlo, aj.) a názory (sociální oblast, politika, obchod, 

ekonomika, budoucnost, kultura, vzdělání, aj.). Kardes, Cronley a Cline (2011) spolu s 

Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) uvádějí také definici životního stylu s pomocí 

rozdělení do VALS segmentů. VALS systém klasifikuje spotřebitele do osmi spotřebitelských 

segmentů, kategorizace je založena na psychologických charakteristikách, které korelují 
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s vzorcem nákupního chování. Mezi zmíněných osm segmentů patří inovátoři a přeživší, 

myslitelé a věřící, ambiciózní a tvrdě pracující, zkušení a tvůrci.   

2.1.5.4 Psychologické faktory 

Psychologické faktory se řadí do interních faktorů a lze je členit do motivací (potřeb), 

vnímání, učení a postoje. Jak bylo uvedeno, tak tyto interní faktory ovlivňují chování 

v sociálních skupinách a samotná kultura, sociální okolí, sociální třída aj. a také zmíněné 

faktory determinují faktory psychologické. Koudelka (2010) to shrnuje tak, že kultura a 

sociální predispozice vytvářejí prostor, kde se rozvíjí individuální sklony jedince jistým 

způsobem spotřebně jednat. Je třeba doplnit, že klíčovou roli na psychologii budou mít také 

personální (osobní) faktory uvedené v podkapitole 2.1.5.4. 

Vnímání Koudelka (2010) popisuje, jako proces kdy osoba vybírá, organizuje a 

následně interpretuje stimuly. Na spotřebitele působí různé stimuly odlišně, je možné 

segmentovat, hledat závislosti a následně skupiny identifikovat. Rozdílně mohou na stimuly 

reagovat muži nebo ženy, starší nebo mladší osoby, lidé z různých kultur nebo s odlišným 

životním stylem. Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) uvádí, že stimuly jsou základní 

jednotka, na které spotřebitel reaguje, mohou být vyvolány vystavením produktu, balením 

produktu, reklamou. Spotřebitel reaguje na základní rysy jako je velikost, tvar nebo barva a 

také na organizaci, způsob zasazení produktu do prostoru. 

Proces vnímání je možné definovat šesti fázemi, kterými osoba (v tomto případě 

spotřebitel) prochází. Počáteční fázi tvoří expozice (vystavení stimulům), díky smyslům a 

smyslovým prahům se vnímání dostává do fáze pozornosti, kde klíčovou roli hraje senzorická 

paměť, následuje fáze organizace, následně kategorizace a interpretace s angažovaností 

krátkodobé paměti a poslední fází procesu vnímání je zapamatování a uložení do dlouhodobé 

paměti (Koudelka, 2010). Celý proces je ovlivněn tzv. determinanty vnímání, Koudelka 

(2010) mezi ně řadí předchozí znalost, orientaci, situaci, kognitivní styl, očekávání, zaujetí a 

způsob organizace a kategorizace. Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) a také Khan (2006) 

tento proces dělí do čtyř fází, první z nich je vystavení, které může být náhodné nebo 

záměrné, dále pak pozornost na objekt nebo situaci a interpretace objektu nebo situace 

(pozornost a interpretace může být s nízkou nebo vysokou angažovaností), poslední fází je 

zapamatování si. Může dojít k uložení si informace do krátkodobé paměti a v případě 

vyhodnocení stimulu jako dostatečně důležitého také do dlouhodobé paměti. Autoři oproti 
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předchozímu procesu vynechávají fázi organizace a kategorizace. Kardes, Cronley a Cline 

(2011) proces vnímání znázorňují zjednodušeně jako tři kroky, kdy na základě smyslové 

expozice dochází k vyvolání pozornosti a následně k pochopení.  

Smyslové vnímání je chápáno jako proces, kdy se pomocí pěti smyslů dostává 

informace do mozku (zrak, sluch, hmat, chuť a čich). V souvislosti se smyslovým vnímáním 

jsou klíčové prahy vnímání. Aby bylo možné signál zachytit a dále s ním pracovat, je nutné, 

aby překonal jisté prahy (Koudelka, 2010). Obecně se rozlišuje (1) absolutní podnětový práh, 

což je hranice, kdy je signál možné zachytit, (2) rozdílový podnětový práh je hranice, kdy je 

možné zachytit rozdíl mezi současným a minulým signálem (Kardes, Cronley a Cline, 2011), 

Koudelka (2010) a Vysekalová (2001) doplňují dva zmíněné o terminálový práh, který 

zachycuje hranici, kdy nastává nadhraniční útlum nebo také bolest. Schiffman a Kanuk (2004) 

rozdílový práh definuje jako práh rozlišitelnosti a popisuje ho jako tzv. Weberův zákon, který 

tvrdí, že čím je první podnět silnější, tak je nutné, aby byla intenzita druhého podnětu o to 

větší, aby bylo možné změnu zaznamenat.  

Po zachycení stimulů smysly může nastat pozornost, nemusí to být však pravidlem. 

Přesycenost stimuly a omezená schopnost člověka na ně reagovat naznačuje, že ne všechny 

smysly vyvolají ve spotřebiteli žádanou pozornost. Mezi významné faktory, které určují šanci 

na zachycení stimulu a vyvolání selektivní pozornosti, Koudelka (2010) řadí umístění, 

originalitu, intenzitu, kontrast, změnu, opakování, umístění, pohyb, směrování, izolovanost a 

množství stimulů a také atraktivní osoby. Kotler a Keller (2007) uvádí, že lidé si všimnou 

podnětu, který má vztah k jejich současné potřebně, který předjímají (spojují si jej s danou 

prodejnou), a kde se vyskytuje větší odchylka od běžné velikosti stimulu. Vysekalová (2001) 

vysvětluje důležitost pozornosti tím, že ovlivňuje selektivnost vnímání každého spotřebitele, 

může být bezděčná, kdy spotřebitel reaguje na měnící prostředí a podněty z jeho okolí nebo 

záměrná, která je způsobena vědomým vyhodnocením prospěchu pro člověka.  

Stimuly nejsou zachycovány izolovaně, ale v širších souvislostech, tvoří větší celky a 

jsou vnímány na základě vzájemných vztahů. Zachycené stimuly jsou následně 

interpretovány, je jim přikládán větší nebo menší význam. U obou dvou fází může docházet 

ke zkreslení (Koudelka, 2010). Míra tohoto zkreslení bude ovlivněna individuálně osobou, na 

kterou stimuly působí. Při intepretaci stimulů jsou zapojovány procesy mentální, místo 

smyslových, které jsou primárně součástí prvotní fáze vnímání. Po vyhodnocení stimulu jako 
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užitečného dochází k jeho uložení do senzorické, krátkodobé nebo dlouhodobé paměti 

(Koudelka, 2010). 

Celý proces (veškeré jeho fáze) vnímání je velmi selektivní a zkreslen osobou 

spotřebitele. Významnými determinanty jeho průběhu jsou hodnoty, motivy, postoje a pocity 

(Koudelka, 2010). Selektivní vnímání může být dle Schiffman a Kanuk (2004) realizováno na 

základě (1) selektivní expozice, spotřebitelé vyhledávají sdělení vnímaná jako příjemná, (2) 

selektivní pozornost, kdy spotřebitelé vybírají podněty, které vyhovují jejich potřebám, (3) 

perceptivní obrana, kdy dochází k vylučování podnětů, které jsou shledány jako hrozba a (4) 

perceptivní blokování, kdy dochází k zablokování nebezpečných podnětů. 

Vnímání jako interní prvek působící na spotřebitelské chování přináší důsledky na 

marketingové strategie. Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) konkretizují marketingové 

strategie, které lze v souvislosti s vnímáním realizovat (maloobchodní strategie, značka a 

vývoj loga, mediální strategie, design obalu a značení produktu). Maloobchodní strategie 

může být založena na snížení položek, které jsou umístěny v prodejně. Odstranění méně 

preferovaných značek nemá negativní dopad na vnímání spotřebitelů. Klíčem je eliminovat 

produkty nebo značky, které jsou vnímány jako nedůležité a redundantní. Eliminací produktů 

dochází ke snižování nákladů. Jméno značky a logo výrazně ovlivňuje zejména první fázi 

vnímání a to je rozpoznání. Existuje mnoho značkových strategií, jedna z nich je rozšiřování 

značky, kdy se výrobce snaží zasáhnout i jinou než obvyklou produktovou kategorii. Odlišení, 

komunikace klíčových atributů, netradiční ztvárnění s použitím situace, hudby, osob nebo 

prostředí je klíčové také u mediální strategie nebo u designu obalu a značení výrobku.   

Hawkings, Mothersbaugh a Best (2007) definují učení jako situaci změny v obsahu 

nebo organizaci dlouhodobé paměti nebo také v chování spotřebitele. Koudelka (2010) chápe 

učení jako změnu v chování, která je dána myšlením, získanými informacemi a zkušenostmi. 

Učení může mít dle Koudelka (2010) a Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007), Vysekalová 

(2011) a Kardes, Cronley a Cline (2011) několik směrů; (1) klasické podmiňování je založeno 

na uspokojení potřeby na základě neutrálního stimulu, (2) operantní podmiňování, kdy 

jednání je podmíněno očekávaným výsledem po daném chování, (3) modelování je často 

nazýváno jako učení pozorováním nebo také sociální učení a je založeno na napodobování a 

(4) kognitivní učení neboli učení myšlením, tento směr učení zastupuje tzv. behaviorální 

ekonomii. 
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V souvislosti s učením zmiňuje Schiffman a Kanuk (2004) behaviorální teorii učení, 

která je založena na vztahu podnětu a reakce, jestliže spotřebitel reaguje očekávaným 

způsobem na podnět, je možné vyhodnotit, že proběhlo učení. Druhá rozvíjená teorie je 

kognitivní teorie učení, která vychází z toho, že ne všechno učení je založeno na opakování, 

ale odehrává se jako důsledek přemýšlení a řešení problému. Ze dvou zmíněných má druhá 

uvedená blíže k zjednodušenému modelu rozhodovacího procesu, jelikož vychází z toho, že 

reakce je založena na sběru informací a následném hodnocení. V souvislosti s kognitivní 

teorií učení hovoří Schiffman a Kanuk (2004) o několika modelech; propagační model, 

trojdílný model, model dělání rozhodnutí, model přijetí inovace a proces rozhodnutí inovace. 

Tyto modely se liší ve způsobu zpracovávání získaných informací.  

Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) rozlišují dva typy učení, může se jednat o učení 

s vysokou nebo nízkou angažovaností. Rozdíl mezi zmíněnými je v dostatečné motivaci, 

k vysoké angažovanosti v učení dochází, jestli jsou spotřebitelé dostatečně motivováni, 

k nízké angažovanosti právě naopak.  

Vysekalová (2001) uvádí, že lidská paměť se skládá z několika částí, nejkratší z nich je 

senzorická paměť, kde lze krátkodobě uložit velké množství informací, krátkodobá paměť má 

pak omezenou kapacitu a zpracovává klíčové procesy, ve třetí části, v dlouhodobé paměti, 

jsou informace uloženy v podobě asociačních sítí a shluků. Dle Kardes, Cronley a Cline 

(2011) má lidská paměť sedm nedokonalostí, což se projeví v její omylnosti. Mezi tyto chyby 

patří pomíjivost, kapacitní možnosti, zablokování, minulé vzpomínky, ovlivnitelnost, 

zaujatost a vytrvalost.  

Na základě poznání (učení a paměti) jsou vytvářeny postoje. Koudelka (2010) definuje 

postoje jako příznivě nebo nepříznivě zabarvené vztahy k objektům. Postoje mají přímou 

nebo zprostředkovanou vazbu na nákupní a spotřební chování. Schiffman a Kanuk (2004) pak 

při definici vycházejí z učení, kdy postoj je jistý naučený sklon jednat, jak již bylo uvedeno, 

k objektům příznivě nebo nepříznivě. Postoje je možné měřit na základě tvrzení a použití 

numerické škály. Postoje lze měřit k produktu, ke značce, nebo také k moderním 

technologiím (Valečková, 2016).  

Postoje mohou mít pro spotřebitele různou funkci, Koudelka (2010) a Hawkins, 

Mothersbaugh a Best (2007) vyzdvihují zejména čtyři; (1) utilitářská funkce (dosažení užitku 

nebo odměny, založena na operantním podmiňování), (2) sebeobranná funkce (fyzicky a také 
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psychicky, klíčové ve vztahu k fyzickému a sociálnímu riziku), (3) funkce hodnotově 

expresivní (lidé používají postoje k obraně svého ega) a (4) znalostní funkce (funkce ocenění 

objektu, orientace na trhu a znalost trhu). 

Každý postoj se skládá ze tří složek, obsahuje složku kognitivní, afektivní a konativní. 

Kognitivní složka zohledňuje to, že postoje reflektují vnímanou znalost nebo domněnku. 

Afektivní složka zahrnuje citové zabarvení a vyjádření této složky postoje je na bipolární 

škále líbivosti a nelíbivosti. Schiffman a Kanuk (2004) ji definují jako emoční složku. 

Konativní složka vysvětluje, že s postojem je spojen sklon jednat určitým směrem. Schiffman 

a Kanuk (2004) definuje tuto složku jako složku morálně volních vlastností, tato složka je 

výzkumem měřena jako tzv. nákupní záměr, tedy záměr zákazníka ke koupi.  

Jak bylo uvedeno, postoje mají tři složky (kognitivní, afektivní a konativní), z hlediska 

historického se uplatňuje termín teorie konzistence, jelikož se prosazuje tendence ke 

shodnému směru všech složek (Koudelka, 2010).  

Hewstone a Stroebe (2006) uvádí, že jednotlivé složky postojů (kognitivní, emoční a 

behaviorální procesy) mají vliv na celkové postojové formování. Postoje k objektům nebo 

situacím se však v důsledku promítají v podobě kognitivních, emočních a behaviorálních 

projevů. Tento proces se označuje jako tříkomponentový model postojů, který říká, že postoje 

jsou projevem kognitivních, emočních a behaviorálních procesů a ty se dále kognitivně, 

emočně a behaviorálně projevují. Tyto důsledky (výstupy) lze již pozorovat ve schématu Obr. 

2.1, který je uveden na straně 9. 

Koudelka (2010) definuje množství faktorů, které pomáhají u spotřebitele jeho postoje 

formovat. Tyto faktory lze rozdělit do osobních a neosobních nebo také interních a externích, 

řadí se zde rodina, přátelé, informace, zkušenost, osobnost, hodnotový systém jedince, 

aktuálnost potřeb, chování ostatních členů sociální skupiny a schopnost jev vysvětlit a určit 

příčinu.  

V souvislosti s postoji byl vyvinut model očekávané hodnoty. Za pomoci tohoto modelu 

lze vysvětlit, jak spotřebitelé formují a mění své postoje, které jsou založeny na důvěře a 

znalostí produktu nebo akce a na jejich hodnotě této důvěry. Tento model je znám také jako 

teorie plánovaného chování (TRA), tato teorie poskytuje představu o tom jak, kdy a proč 

postoje predikují spotřebitelské chování (Hoyer, MacInnis, Pieters, 2013). Chování je funkcí 
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záměru, který je determinován postojem k produktu a subjektivní normou. Postoj k produktu 

formují názory, že chování vede k určitým výsledkům a také hodnocení samotných výsledků. 

Subjektivní norma je tvořena názory o tom, že klíčové osoby sociálního okolí si myslí, že je 

potřeba se chovat jistým způsobem nebo vyhnout se jistému chování a je tvořena také 

motivací vyhovět klíčovým osobám sociálního okolí.  

Kardes, Cronley a Cline (2011) definují několik postojově založených modelů. Modely 

lze zohlednit v závislosti na vysoké nebo nízké angažovanosti spotřebitelů. Jedná se 

především o matematické modely. Mezi tyto modely patří (1) model očekávané hodnoty, (2) 

teorie odůvodněného jednání, (3) teorie informační integrace, (4) pravděpodobnostní model a 

(5) heuristický model. Model očekávané hodnoty je založen na tom, že postoje k výrobku 

nebo k objektům jsou založeny na subjektivním spotřebitelském hodnocení atributů výrobku 

(objektu) násobené očekáváním, že výrobek (objekt) obsahuje každý atribut. Očekávanou 

hodnotu pak lze chápat jako pravděpodobnost úspěchů, která je násobena peněžním 

výsledkem. Teorii odůvodněného jednání lze schematicky znázornit jako vliv mínění na 

postoje a subjektivní normy, kdy oba zmíněné faktory formují záměry, které se následně 

promítají do nákupu. Mínění jsou v pozitivní korelaci s postoji. Teorie odůvodněného jednání 

uvádí, že mínění přispívají k formování postojů, teorie informační integrace je založena na 

tvrzení, že u mínění je potřeba zohlednit váhu jednotlivých atributů.   

Z hlediska řízení postojů je klíčové uvažovat o tom, zda je postoj jako důsledek paměti, 

učení a jiných faktorů možné změnit. Koudelka (2010) uvádí, že možnosti a snaha záleží na 

tom, zda se jedná o silné a centrální postoje nebo o slabé s okrajovým významem. Je možné 

uvažovat o změnách kongruentních, kde se jedná o změny se stejnou orientací nebo o 

změnách inkongruentních, tedy změnách postojového směru. V pořadí druhé zmíněné jsou 

náročnější a tedy také časově a finančně nákladnější. Schiffman a Kanuk (2004) pak navazují 

možnými strategiemi, jak lze postoje změnit. Obchodníci se mohou snažit (1) o změnu 

základní funkce motivace, (2) spojit výrobek s obdivovanou skupinou, osobou nebo událostí, 

(3) oddělit odporující postoje nebo (4) změnit názory na konkurenční výrobek.   

Poslední z klíčových psychologických faktorů je motivace. Koudelka (2010) popisuje 

motivaci jako příčinu určitého spotřebního jednání, její základní složkou jsou konkrétní 

potřeby, které byly již popsány v souvislosti se sekvenčním rozhodovacím procesem v podobě 

jeho první fáze. Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) uvádí, že motivace je důvod pro určité 
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chování. Každá motivace má charakteristickou intenzitu, směr (cíl) a trvání (Vysekalová, 

2001). 

Moderní motivační teorie dle Koudelka (2010) nechápe motivace pouze jako vnitřní 

pohnutky, ale klíčovou determinantou je vazba na okolí. Tato teorie chápe potřebu jako 

způsob vyrovnávání se s prostředím a potřeby rozděluje na (1) primární potřeby, které 

zahrnují fyziologické potřeby a (2) sekundární potřeby, které jsou získané, jsou spojeny 

s psychickým stavem spotřebitele a generovány velmi často externími faktory. Schiffman a 

Kanuk (2004) používají pro primární potřeby termín vrozené potřeby a pro sekundární termín 

získané potřeby. Koudelka (2010) dále uvádí, že jakmile potřeby překročí určitý práh, stávají 

se motivem. Motivy pak dle Schiffman a Kanuk (2004) mohou být pozitivní (touha jít 

směrem k objektu nebo stavu) nebo negativní (touha vyhnout se objektu nebo stavu). 

Kategorizací motivů z hlediska jejich původu lze rozlišit motivy racionální, které 

předpokládají, že spotřebitelé se chovají racionálně a snaží se maximalizovat svůj užitek a 

motivy emocionální, kdy jsou cíle vybírány na základě subjektivních kritérií a pocitů.  

Jak uvádí Koudelka (2010) a Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007), potřeby je možné 

rozdělovat dle Maslowova, Murrayova a McGuirova. Nejčastěji uplatňovaná klasifikace 

potřeb je dle Maslowova, potřeby jsou rozděleny do pěti skupin, kdy základ tvoří potřeby 

fyziologické, dále potřeby bezpečí, potřeby sociální, sebeocenění a potřeby seberealizace. 

Často je k těmto pěti potřebám doplněna potřeba poznávání a rozumění a potřeba estetických 

prožitků. Murrayova klasifikace potřeb je založena na vlivu mozku na vnímání a učení, z jeho 

výzkumu vyplynulo celkem dvacet potřeb (sociálních motivů) mezi které patří například 

podléhání, úspěch, afilace, agrese, autonomie, dominance exhibice, pořádek, aj. McGuirova 

klasifikace rozděluje potřeby na vnitřní (nezávislost, zvědavost, konzistence, aj.) a vnější 

(sebevyjádření, asertivita, afilace, aj.). Na základě této kategorizace je možné zohlednit prahy, 

kdy se potřeba stává motivem, při zohlednění interních a externích potřeb se může jednat o 

odlišnou míru tohoto přechodu. Kardes, Cronley a Cline (2011) zohledňují Maslowovu 

pyramidu potřeb, ale dodávají, že potřeby v ní uvedené lze kategorizovat do tří skupin; 

potřeba moci, potřeba příslušnosti a potřeba úspěchu. Hoyer, MacInnis a Pieters (2013) 

kategorizují potřeby na potřeby funkční, které motivují k hledání nabídek, které řeší problémy 

související se spotřebou, mohou být sociální nebo nesociální, symbolické jsou založeny na 

tom, jak spotřebitele vnímají sami sebe nebo jak jsou vnímáni ostatními a hédonické, které se 

vztahují na smyslové potěšení. 
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Schiffman a Kanuk (2004) popisují potřeby na základě modelu motivačního procesu, 

kdy nenaplněné potřeby vyvolávají napětí a tedy i hnací sílu toto napětí odstranit, na základě 

poznání a dřívějších zkušeností je formulováno chování k odstranění nežádoucího stavu a 

dosažení stavu žádoucího. Při výzkumu motivů je klíčové rozlišovat dvě skupiny, motivy 

mohou být latentní nebo manifestní. Manifestní motivy jsou motivy, které jsou spotřebiteli 

známé a jsou také veřejné. Latentní motivy jsou spotřebiteli neznámé nebo není ochoten je 

přiznat (Hawkins, Mothersbaugh a Best, 2007).   

Definování latentních proměnných je velmi obtížné, existují výzkumné techniky, které 

umožňují jejich odhalení. Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) je rozdělují do tří kategorií 

(1) asociační techniky jsou založeny na slovních asociacích, když respondenti uvádějí jedno 

nebo více slov, které je napadají v souvislosti s termínem, který slyší, lze sledovat také 

negativní asociace a čas reakce, (2) dokončovací techniky mohou být založeny na 

dokončování vět nebo dílčích příběhů a (3) stavební techniky lze realizovat s využitím 

kreslení nebo obrázků, uváděním důvodů, proč osoby na obrázcích nakupují, potřebují nebo 

spotřebovávají produkty, vše popisují jako třetí nezainteresované osoby. 

Samotný vznik potřeb a z nich následně motivů může nastat na základě vhodných 

vnitřních a vnějších podnětů. Schiffman a Kanuk (2004) tyto podněty vymezují jako (1) 

fyziologické probuzení, (2) emocionální probuzení, (3) poznávací probuzení, (4) 

environmentální probuzení, které je dáno podněty z vnějšího prostředí. 

2.2 Současný stav problematiky farmaceutického marketingu 

Farmaceutický trh patří v delším časovém období mezi velmi perspektivní (rostoucí) 

odvětví. Toto tvrzení je doloženo neustále se zvyšující spotřebou léků v populaci České 

republiky a ve světě. Tento trend může být podporován psychografií nebo demografií 

spotřebitelů. (Budoucnost profesí, 2016) 

Studie ČSOB (Československá obchodní banka, 2016) uvádí, že na vývoj prodeje 

segmentu volně prodejných léčiv působí sezónní vlivy, regionální odlišnosti, vývoj 

ekonomiky a kupní síla obyvatelstva, včetně politicko-právního prostředí a marketingu.  

V následujících kapitolách budou uvedeny přístupy ve farmaceutickém marketingu a 

také popsána současná podoba farmaceutického trhu. Z hlediska legislativního budou 
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informace zaměřeny na trh v České republice (výkon veřejné správy, hodnocení jakosti, 

bezpečnosti a účinnosti).  

2.2.1 Charakteristika farmaceutického trhu 

Pro pochopení fungování farmaceutického trhu je klíčové vymezit produkty, které se na 

trhu vyskytují s ohledem na legislativní rámec České republiky a Evropské unie, procesový 

řetězec fungování včetně subjektů daného trhu. 

Doktorská dizertační práce je zaměřena na volně prodejná léčiva a doplňky stravy, 

konkrétně humánní léčiva na spotřebitelském trhu (B2C) v České republice. Informace budou 

předkládány s ohledem na tyto aspekty, pro srovnání může dojít k případnému rozšíření.  

2.2.1.1 Produktové vymezení farmaceutického trhu 

Mezi hlavní legislativní rámec, který upravuje farmaceutický trh, respektive léčiva, je 

zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. Tento zákon vymezuje léčivý přípravek jako látku nebo 

jejich kombinaci, která je prezentována tak, že má léčebné nebo také preventivní vlastnosti. 

Léčivem může být dle zákona také látka nebo jejich kombinace, kterou lze použít za účelem 

obnovy, úpravy nebo ovlivnění fyziologických funkcí nebo za účelem stanovení lékařské 

diagnózy. (Ministerstvo zdravotnictví, 2016) 

Obecná kategorizace léčiv je z hlediska jeho příjemce na léčiva humánní a léčiva 

veterinární. Veškerý další text a popis farmaceutického trhu a marketingu je zaměřen na 

léčiva humánní. 

V České republice výkon státní správy v  segmentu humánních léčiv provádí 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR), Ministerstvo vnitra (MV ČR), Ministerstvo 

spravedlnosti (MS ČR), Ministerstvo obrany (MO ČR), Státní ústav pro kontrolu léčiv 

(SUKL), Ministerstvo životního prostředí, celní úřady, Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚJB) a krajské úřady. (Ministerstvo zdravotnictví, 2015) 

  Z hlediska patentové ochrany lze léčiva rozdělit na originální léčiva a generická 

léčiva. Metyš a Balog (2006) uvádí, že originální léčiva zahrnují výsledky dlouhodobé snahy 

inovativních firem ve výzkumu a vývoji. Farmaceutické firmy vyhledávají klíčové oblasti a 

daná léčiva ve svých vlastních laboratořích vyvíjejí. Patenty na léky jsou udělovány na dobu 

nejméně 20 let a ochrana těchto patentů vychází z Dohody světové obchodní organizace 
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(WTO), (Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2016). Originální léčiva dosahují vyšších ziskových 

marží, které umožňují pokrýt náklady spojené s výzkumem a vývojem. 

 Generická léčiva jsou ekvivalentem originálního léčiva s tím rozdílem, že generická 

léčiva je možno vyrábět a distribuovat po uplynutí lhůty patentní či jiné ochrany originálního 

léčiva. Ceny generických léčiv jsou nižší, jelikož v sobě odráží pouze náklady na výrobu, 

distribuci a komunikaci, nikoliv náklady spojené s dlouhodobým výzkumem a vývojem. 

Metyš a Balog (2006) také uvádějí, že generická léčiva sebou nesou řadu ekonomických 

výhod. Cena je o 20 až 80 % nižší než cena originálních léčiv. Cena generických léčiv je 

snižována rostoucí konkurencí po uvolnění patentové ochrany, absencí nutnosti provádění 

výzkumných aktivit (preklinická a klinická hodnocení) a také tlakem na výrobce originálních 

léčiv, který je vyvolán rostoucí konkurencí. V konečném důsledku to vyvolává jejich 

intenzivnější snahy ve výzkumu a vývoji, které tak zvyšují cenu originálního léčiva. Na 

základě vývoje a principu podobnosti (essential similarity) mají spotřebitelé potvrzenu 

zásadní podobnost a také vzájemnou zaměnitelnost originálního léku a generického 

ekvivalentu. 

Ve farmacii a farmaceutickém průmyslu existuje kromě příjemce produktu a dle 

patentové ochrany několik dalších hledisek pro charakteristiku a rozdělení léčiv. Již bylo 

zmíněno, že dle příjemce lze léčiva rozdělit na léčiva humánní a veterinární. Metyš a Balog 

(2006) uvádí, že z hlediska dostupnosti se rozlišují léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský 

předpis a volně prodejná léčiva, která jsou distribuována přes kamennou nebo internetovou 

lékárnu. Existuje speciální kategorie léčiv tzv. vyhrazená léčiva (parafarmaceutika), které lze 

prodávat i mimo lékárny. U první ze zmíněné kategorie (léky vázané na lékařský předpis) jsou 

distribuovány výhradně na základě rozhodnutí lékaře (popřípadě lékárníka v případě absence 

předepsaného léku), vliv spotřebitele na výběr a nákup produktů je nulový. Popis produktů 

vázaných na předpis nebude do práce začleněn a dále budou uvedena léčiva volně prodejná. 

Volně prodejná léčiva nejsou ve své distribuci vázána na lékařský předpis, existují 

však produkty, které mají dvojí status, jsou volně prodejná a mohou být zároveň 

předepisována lékařem. Metyš a Balog (2006) uvádí, že kategorie volně prodejných produktů 

se označuje také z anglických slov zkratkou OTC (over the counter). Česká lékárnická 

komora dle Metyš a Balog (2006) řadí pod produkty s označením OTC nejen volně prodejné 

léky, ale také zdravotnické prostředky, produkty speciální výživy, testy, hygienické a 

kosmetické potřeby a nápoje). IMS Health (IMS Health., 2016) pak mezi hlavní OTC 

produkty řadí produkty na chřipku a nachlazení, léky na zažívání, léky na bolest a vitamíny a 
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minerály. Kompletní klasifikaci společnosti IMS uvádí Metyš a Balog (2006), klasifikace 

přípravků OTC je realizována dle účelu použití následovně: 

 přípravky proti kašli, 

 přípravky proti bolesti, 

 přípravky pro zažívací systém, 

 doplňky stravy, 

 stimulující prostředky, 

 přípravky pro kožní onemocnění, 

 oční přípravky, 

 ušní přípravky, 

 stomatologické přípravky, 

 přípravky pro oběhový systém, 

 přípravky proti zvracení, 

 přípravky pro močový systém, 

 utišující přípravky, 

 přípravky pro dušení choroby a 

 různé.  

Zvláštní kategorii produktů farmaceutického trhu tvoří doplňky stravy. Legislativně 

jsou doplňky stravy v právním řádu České republiky vymezeny zákonem o potravinách a 

tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb., konkrétně pak ve vyhlášce o potravinách určených pro 

zvláštní výživu a o způsobu jejich použití č. 54/2004 Sb., od roku 2004 jsou doplňky stravy 

řešeny ve zvláštní vyhlášce č. 225/2008 Sb., která stanoví požadavky na doplňky stravy a na 

obohacování potravin (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2016). V minulosti byly 

nazývány potravinovými doplňky. Doplňky stravy jsou posuzovány a schvalovány 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky, které posuzuje zdravotní nezávadnost. (Státní 

ústav pro kontrolu léčiv, 2016)  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (2016) pak uvádí, jak jsou dle zákona o 

potravinách doplňky stravy definovány jako potraviny, jejich účelem je doplňovat běžnou 

stravu, jsou koncentrovaným zdrojem vitamínů a minerálních látek s nutričním a 

fyziologickým účinkem. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/46/ES pak také 

v definici uvádí, že se může se jednat o formu tobolek, pastilek, tabletek, kapaliny aj. 
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2.2.1.2 Kvantitativní vymezení farmaceutického trhu 

Statistické záznamy České asociace farmaceutických firem (2016) uvádějí, že v roce 

2015 třetinu z tržeb (hodnotová velikost) z prodeje léků tvořila generická léčiva. Z hlediska 

objemové velikosti se jednalo o dvě třetiny prodeje. Tento rozdíl mezi objemovou a 

hodnotovou velikostí tržeb je pak dán rozdílem v ceně jednotlivých kategorií, jak bylo 

uvedeno, generická léčiva jsou při srovnání s originálními léčivy levnější. ČAFF podporuje 

výrobu generických léčiv, jelikož dochází k výraznému snížení výrobních nákladů, což se 

následně promítá do ceny pro spotřebitele. V České republice se roční spotřeba léků pohybuje 

okolo 60 miliard Kč, při zvýšení o daň z přidané hodnoty a marži se jedná o roční velikost 

trhu ve výši 80 miliard Kč. Z hlediska objemové velikosti trhu se jedná o 250 milionů kusů 

balení ročně. Průměrná cena jednoho balení léčiv se tak pohybuje ve výši 320 Kč. (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR, 2016) 

V období tří let (2008 až 2010) došlo postupně k 100% nárůstu počtu generických 

produktů uváděných v českém prostředí na trh (Valerián, 2011). 

V odborné publikaci s názvem Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky byly 

v souvislosti se zdravotnictvím monitorovány časové řady vybraných finančních ukazatelů. 

Poslední dostupné vydání této ročenky je z roku 2013 a zachycuje informace o objemu 

distribuovaných léčivých přípravků. V roce 2013 bylo celkem distribuovaných přípravků ve 

výši 55,2 mld. Kč s počtem 268 balení. Na jednoho obyvatele tak připadá částka 5.253 Kč 

(Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2016). Nejedná se však o 

částku, kterou by jeden obyvatel sám vydával. Zmíněná výše obsahuje také informaci o 

léčivých přípravcích na lékařský předpis, kdy nemusí docházet k hrazení plné výše léků 

spotřebitelem. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (2016) vydal výsledky za 

rok 2013, kdy uvádí, že tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za léčiva činily 

v uvedeném roce 65,6 mld. Kč. Tyto informace jsou získány z 88,9 % procent cílových 

institucí, tedy registrovaných poskytovatelů lékárenské péče. Při zohlednění chybějících 

institucí lze predikovat, že tržby za léky mohly činit přibližně 68 mld. Kč. Tržby za léky na 

lékařský předpis poklesly, naproti tomu prodej volných léčiv vzrostl o 4,3 %. 

Studie ČSOB z roku 2015 nazvaná jako Očekávání firem v indikativních oborech – 

lékárny, která vychází Českého statistického úřadu, Ústavu zdravotnických informací a 
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statistiky, Státního úřadu pro kontrolu léčiv a Pharmaceutical Group of European Union 

(Československá obchodní banka, 2016) obsahuje informace o vývoji a predikci trhu. 

V minulosti docházelo a v současnosti dochází k růstu poptávky. Po období krize dochází 

k nárůstu poptávky po preventivních přípravcích a další nárůst se dále predikuje. Dále uvádí, 

že počet distribučních míst (lékáren) od roku 2001 neustále rostl a snižoval se tak i počet 

obyvatel na jednu lékárnu. V současné době se situace stabilizuje. Studie uvádí také odlišnosti 

v poptávce v městech s tím, že ve větších městech je poptávka po volném prodeji obecně 

vyšší a prodej obsahuje položky s vyšší cenou. V lékárnách základního typu tvoří volný 

prodej přibližně 15 % tržeb, v ústavních lékárnách jsou to přibližně 2 % průměrných tržeb 

těchto provozoven. 

 Bylo uvedeno, že spotřeba farmaceutických produktů roste, tento růst je zaznamenán 

také mezinárodně. Jedná se o růst objemový, ale také hodnotový. Mezi největší a neznámější 

farmaceutické společnosti ve světě se řadí Pfizer, Merck & Co, Merck KGaA, Eli Lilly, 

Novartis, Bristol-Myers Squibb, Sanofi, Novo Nordisk, Roche Holding, Amgen a 

GlaxoSmithKline. V roce 2005 činily tržby sektoru farmaceutického průmyslu 

v mezinárodním měřítku 605 mld. USD, v roce 2010 se jednalo 856 mld. USD a na rok 2015 

byl predikován nárůst na 1080 mld. USD. Mezinárodně je předpovídán spíše růst trhu 

s generickými léčivy než s originálními, důvody tohoto poměru byly již zmíněny. Od roku 

2005 do 2015 klesá podíl na tržbách léků v Severní Americe a také v Evropě, naopak roste 

podíl tržeb v tzv. Pharmerging zemích, což zahrnuje Brazílii, Rusko, Indii, Čínu, Mexiko, 

Turecko a Venezuelu. V roce 2012 tvořily tyto země 12 % tržeb, v roce 2015 by se mělo 

jednat o 28 %. (Menčík, 2015) 

Důsledků, které vyvolává zvyšující se spotřeba, je mnoho. Může se jednat o dopady 

pozitivní, ale také o negativní. Mezi negativní dopady patří zajisté spotřeba neúměrná 

(nadměrná) zdravotnímu stavu jedince a fyzickým dispozicím jedince nebo spotřeba 

nevhodných léčiv ve vztahu k jedinci. Tato selhání (negativní dopady) mohou být způsobena 

jednak odborníkem, který se stará o zdravotní stav (lékař, lékárník) nebo samotnou osobou 

spotřebitele. Pozitivní dopady tohoto vývoje jsou například v oblasti makroekonomického 

ukazatele, zaměstnanosti. Počet pracovníků se v tomto odvětví v minulosti neustále zvyšoval, 

poslední tři roky však zaznamenal stagnaci okolo 13,5 tisíce zaměstnanců (v ČR). Při 

srovnání let 2002 a 2014 se však jedná o 68% nárůst počtu zaměstnaných v tomto odvětví. 

(Budoucnost profesí, 2016) 
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Současným trendem trhu je přesun lékárenského zboží do samoobslužných prodejen, 

což eliminuje faktor lékárníka jako odborného poradce a ovlivňovatele při nákupu. Dále pak 

dochází k intenzivnějšímu využívání internetového prodeje, roste segment zboží neakutního 

charakteru. V opačném případě stále dominuje prodej v klasickém distribučním kanále 

s možností konzultace (Československá obchodní banka, 2016). Studie ČSOB dále uvádí, že 

v budoucnu bude mít trh léků vázaných na předpis stav stagnace, u léků volně prodejných lze 

predikovat vzestup. V souvislosti s nárůstem internetového prodeje hrozí riziko nárůstu 

padělků léčiv. Z hlediska legislativy se mohou také vyskytovat léčiva, která jsou na trhu v EU 

zakázána, ale v USA jsou volně k dispozici. Touto problematikou se zabývali také Neves a 

Caldas (2015). Ve svém výzkumu se zabývali množství padělků na trhu v USA, EU a Brazílii. 

2.2.1.3 Procesový řetězec farmaceutického trhu 

V souvislosti s popisem trhu je klíčové zmínit procesový řetězec fungování celého 

farmaceutického trhu. Tento procesový řetězec zahrnuje jednotlivé subjekty, přes které se 

produkty dostávají až k finálnímu článku, tedy ke konečnému spotřebiteli. V marketingovém 

prostředí je zaveden také termín distribuční retězec.  

Dle Rollins a Perri (2014) lze obecný procesový řetězec znázornit ve čtyřech fázích 

(subjektech). Prvním subjektem řetězce je výrobce, farmaceutická firma, která zajišťuje 

výrobky, může se jednat o výrobce generických léčiv nebo o výrobce originálních léčiv, kdy 

je součástí činností také výzkum a vývoj. Vyrobené produkty jsou následně distribuovány do 

velkoobchodů a dále pak do lékáren nebo nemocnic. Humánní léčiva lze pak distribuovat i do 

jiných distribučních článků, stejně tak i doplňky stravy (supermarkety, hypermarkety, 

drogerie, prodejny zdravé výživy, aj.). V případě, že se hovoří o spotřebitelském trhu, tak 

posledním článkem řetězce jsou koneční spotřebitelé, tedy nakupující nebo uživatelé 

produktů. Obecná struktura procesového řetězce je uvedena na Obr. 2.3.   

 

Obr. 2.3 Obecný procesový řetězec 

Zdroj: Rollins a Perri, 2014, s. 112 
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V případě rozšířeného pojetí řetězce se jedná o pět fází, kdy mezi velkoobchod a 

lékárny, nemocnice a podobné subjekty je vložen článek lékárenského skladu (viz Obr. 2.4). 

Lékárenské řetězce pak dodávají do svých lékáren denně, týdně nebo dle potřeby produkty 

tak, aby to odpovídalo jejich logistické strategii a potřebám zákazníků. 

 

Obr. 2.4 Rozšířený procesový řetězec 

Zdroj: Rollins a Perri, 2014, s. 113 

Jak bylo uvedeno v předchozí části, tak dochází k větší intenzitě objemu 

elektronického prodeje volně prodejných léků a doplňků, jedná se zejména o produkty 

preventivního charakteru, které nejsou charakteristické urgencí potřeby (Československá 

obchodní banka, 2016). Procesový řetězec v případě tohoto specifického kanálu lze vidět na 

Obr. 2.5. Produkty z velkoobchodu směřují následně do zásilkové lékárny, která je na základě 

internetových objednávek konkrétního nakupujícího pomocí dopravních společností 

distribuována konečnému uživateli. 

 

Obr. 2.5 Internetový procesový řetězec 

Zdroj: Rollins a Perri, 2014, s. 114 

Velké lékárenské řetězce, lékárenské sklady (Obr. 2.4) nebo zásilkové lékárny (Obr. 

2.5) mohou nakupovat některé vybrané produkty přímo od samotného výrobce, vynechat 

článek velkoobchodu, umožnuje to snížení ceny a zvýšení konkurenční pozice. Ostatní 

produkty, vhodnější pro tuto distribuční cestu, mohou dále nakupovat od velkoobchodníků.  
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Bylo uvedeno, že klíčová pro ovlivnění poptávky po volně prodejných léčivech je 

právě marketingová komunikace, která je realizována výrobci léčiv. Jedná se o jeden 

z možných způsobů, jak působit na konečného spotřebitele k naplnění cílů společnosti. Firmy 

mají k dispozici čtyři hlavní nástroje, známé jako nástroje marketingového mixu, kterými 

mohou na spotřebitele působit. Kromě uvedené marketingové komunikace se jedná o produkt, 

cenu a distribuci (distribuční řetězce jsou uvedeny na Obr. 2.3 až Obr. 2.5. 

Jak uvádí Rollins a Perri (2014) existuje několik cenových strategií, které mohou 

společnosti ve farmaceutickém průmyslu uplatňovat: 

 náklady plus – k určení ceny jsou klíčové výrobní náklady, k této hodnotě je potom 

přidána procentní hodnota zisku, což ve finále tvoří prodejní cenu, kritika tohoto 

způsobu ocenění spočívá ve vysokých nákladech, které jsou spojeny s vývojem 

produktu na trh, což je klíčové zejména u originálních léčiv, 

 smetánkové ocenění – vhodná v první fázi životního cyklu produktů, 

 tržně orientované ocenění – tato strategie vyžaduje značné kvalitativní a kvantitativní 

výzkumy s cílem určení cenové citlivosti pacientů (spotřebitelů) na změnu ceny volně 

prodejných léků, 

 penetrační ocenění – doporučuje se ji používat na silně elastickém trhu nebo v případě, 

že hlavním cílem farmaceutických firem je tržní podíl,  

 prémiové ocenění – tato strategie je účinná v případě, že existuje vnímání, že vysoká 

cena je rovna zdravotnímu účinku léčiva,  

 mezi další užívané cenové strategie se řadí strategie cenového vůdce, maximalizace 

zisku, maximalizace příjmu, hodnotově orientované ocenění. 

Kromě zmíněných strategií jsou v České republice s ohledem na Ministerstvo 

zdravotnictví pro regulaci rozlišovány pojmy (1) cena výrobce, což je cena, za kterou je 

produkt uveden na trh kdekoliv v České republice, a (2) obchodní přirážka, což je hodnota 

vyjádřená v procentech, o kterou je cena výrobce navýšena. Tato obchodní přirážka, tedy 

marže, je počítána z konečné ceny. Je to společná přirážka všech článků, přes které je léčivý 

přípravek distribuován. O obchodní přirážku se musí jednotlivé články podělit. Státní úřad pro 

kontrolu léčiv koordinuje obě položky, cenu výrobce a obchodní přirážku, stanovuje 

maximální hodnotu, kterou může cena výrobce a obchodní přirážka dosahovat. 

(Československá obchodní banka, 2016) 
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Jak zdůrazňují Metyš a Balog (2006) je důležité rozlišit, zda se jedná o generická 

léčiva nebo originální léčiva, kde se do ceny promítají náklady na výzkum a vývoj a cenové 

nastavení tak bude podstatně vyšší.   

Na základě roční zprávy vydávané Pharmaceutical Group of the European Union 

(2016) bylo v roce 2015 v České republice 2854 lékáren. Při počtu obyvatel země se jedná o 

necelých 28 lékáren na 100 000 obyvatel. Pro následné porovnání s ostatními zeměmi Evropy, 

tak podobné koncentrace na 100 000 obyvatel dosahuje Chorvatsko, Polsko a Portugalsko.  

2.2.2 Současný stav analýzy zákazníka farmaceutického trhu 

V DDP je řešena problematika spotřebitelského chování, konkrétně faktory ovlivňující 

výběr produktů farmaceutického trhu, které je možné zakoupit bez vázanosti na lékařský 

předpis, s označením volně prodejná léčiva. 

Volně prodejná léčiva lze z hlediska marketingového zařadit do kategorie tzv. 

nákupních produktů (shopping goods). Tyto produkty jsou zejména nakupovány s menší 

frekvencí pro individuální potřebu (specifické zdravotní obtíže) a jsou individuálně 

spotřebovávány, jsou nositelem hodnoty zdraví, tudíž jsou zákazníci v této oblasti velmi 

nákupně angažovaní, což se může promítnout do délky nákupního rozhodovacího procesu, do 

množství a kvality potřebných informací před samotným nákupním rozhodnutím, ať už 

osobní nebo neosobní povahy. U nákupních produktů a zejména volně prodejných léků je 

podstatná fáze ponákupního chování, tedy vyhodnocení rozdílu mezi očekáváním a 

skutečností. 

Marketing v základu pracuje se čtyřmi hlavními nástroji, řadí se mezi ně produkt, 

cena, distribuce a komunikace. Tato podkapitola obsahuje rešerši informací o přístupech 

v marketingovém řízení zmíněných čtyř prvků s důrazem na subjekt spotřebitele a jeho 

chování na trhu volně prodejných léčiv a faktorů, které ovlivňují jeho spotřební chování.   

Rod, Ashill a Carruthers (2007) na základě provedené studie uvádějí hlavní zásady 

marketingového řízení na farmaceutickém trhu, které jsou uplatnitelně i obecně. Mezi tyto 

zásady patří konkurenceschopnost (vybudování konkurenční výhody pro zákazníka), alokace 

zdrojů (výběr vhodných komunikačních kanálů k oslovení zákazníků, vhodný obsah sdělení, 

vývoj produktů, inovace), rychlá reakce na vnitřní a vnější změny. Pozornost na zákazníka 

nutí k detailnímu poznání jeho chování. 
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Autoři Rod, Ashill a Carruthers (2007) dále specifikují, jak je klíčové systematicky 

přistupovat k segmentaci, zacílení a vytváření pozice v mysli zákazníka. Kladou tedy velký 

důraz na práci s klíčovými segmenty. Nezbytné je rozdělit trh na jednotlivé segmenty a k nim 

přistupovat s ohledem na jejich specifika. 

Také Bingham, Johnson a Miller (2001) tvrdí, že rostoucí konkurence na trhu se 

zdravím obecně vede ke zvyšujícímu zájmu ze strany firem o pochopení preferencí 

spotřebitelů v oblasti farmaceutických produktů. 

V podkapitole 2.2.1.3 byly uvedeny subjekty, které vstupují do procesů, kdy se 

výrobek dostává až ke konečnému spotřebiteli. V procesovém řetězci byla pozornost 

směřována na konečné zákazníky (uživatele). Subjektů trhu povahy zákazníků (dále se řadí 

k subjektům trhu konkurence, veřejnost, prostředníci a dodavatelé), které mohou do prostředí 

farmaceutického trhu vstupovat, je více. 

Rollins a Perri (2014) je rozdělují do tří skupin: osoby předepisující léky, plátci a 

spotřebitelé. V prvé řadě jsou to tedy osoby, které předepisují léky, jedná se o osoby s velkou 

vyjednávací silou, nejen z obsahu dané legislativy, ale také z psychologického hlediska, kdy 

se jedná o osobu odborníka a zákazníci do ní vkládají velkou důvěru. Mezi zbylé dvě skupiny 

zákazníků se řadí nákupčí a spotřebitel. Dle teorie rolí v rozhodovacím procesu se může 

jednat o dvě různé nebo stejné osoby. 

Bingham, Johnson a Miller (2001) uvádějí, že spotřebitelé na farmaceutickém trhu čelí 

nejistotě v podobě nedokonalých informací o atributech produktů. Tento fakt může způsobit 

ztížené rozhodování a větší množství potřebných informací.   

Kautsar, Widianto, Abdulah a Amalia (2012) se zabývali vztahem mezi informačními 

zdroji, nákupní angažovaností, nákupním rozhodnutím a spokojeností při nákupu volně 

prodejných léčiv. Pomocí metody strukturního modelování byly tyto vztahy analyzovány. 

Čím důvěryhodnější je zdroj informací a čím větší je nákupní angažovanost, tím je spotřebitel 

po nákupu více spokojen. Kvalitní zdroje informací vyvolávají pozitivní ponákupní chování. 

Odlišnosti v chování v klasických nákupních místech v kamenné prodejně nyní 

vykazuje prostor online nákupů. Nejde jen o uskutečnění samotného nákupu, ale hlavně o 

informační roli, hledání tzv. názorových vůdců a sběr informací pro kvalitní rozhodnutí. Byly 

definovány čtyři skupiny online spotřebitelů: spotřebitelé, kteří provádějí na internetu 
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průzkum a hledají nejlepší produkt; spotřebitelé, kteří hledají zábavu; dále ti, kteří nakupují a 

následně skupina těch, kteří se informují (Cetina, Munthiu, Radulescu, 2012). 

V podkapitole 2.2.1 bylo uvedeno, že zákazníci se začínají více orientovat na online 

prostor v souvislosti s farmaceutickými produkty, obecně se jedná o funkci internetu 

z pohledu hledání informací a také nákupu (prioritně u neurgentních produktů). V kapitole 2.1 

byla specifikována rizika, která jsou spojena s rozhodováním a nákupem, mezi ně se řadí i 

riziko fyzické, které je u léčiv velmi intenzivní, je tedy pravděpodobné, že hledání informací 

bude o to intenzivnější a to také v prostředí online.   

Marketingovou komunikací, konkrétně masovými médii v oblasti farmaceutického 

marketingu, se zabýval také O’Donoghue a kol. (2014). Z provedeného výzkumu byly 

vytvořeny závěry, že rozšíření množství informací o komunikovaném léku do tištěné a 

televizní reklamy opět podporuje kvalitní rozhodnutí při výběru samotného produktu a má 

opět vliv na pozitivní ponákupní chování (spokojenost).  

V rámci marketingových aktivit je apelováno na množství informací a příležitostí pro 

konfrontaci s produktem, službou nebo firmou, což ovlivní možnost získanou komunikační 

zprávu zpracovat a uložit do paměti. Proces přijímání informací je limitován časem, 

rozptýlením, kvalitou a komplexností informace. Neustálé opakování informace pak může 

tyto negativní vlivy eliminovat. (Hoyer, MacInnis a Pieters, 2013) 

Bhutada a Rollins (2015) sledovali vliv obsahu tištěného reklamního sdělení na postoje, 

pozornost a důvěryhodnost a následně také chování. Bylo zjištěno, že neexistují rozdíly 

v chování a postojích, když v reklamě vystupuje muž nebo žena, ale má vliv samotný status 

osoby (odborník, laik nebo celebrita). Celebrity vzbuzují větší pozornost a ve srovnání s laiky 

také větší důvěryhodnost, experti (například lékaři) větší důvěryhodnost. Účinek při využití 

expertů nebo celebrit nebyl rozdílný. 

Z výzkumu, který byl proveden ve Spojených státech amerických v oblasti 

farmaceutického trhu, vyplynuly závěry, že zákazníci jsou čím dál tím více vystaveni 

množství přímého reklamního sdělení. Bylo prokázáno, že lékaři se v rostoucí míře setkávají 

s pacienty, kteří přicházejí s dotazy na produkty, které jsou založeny na reklamních sděleních, 

kterým byli pacienti přímo vystaveni (Woloshin, Schwartz, Tremmel, Welch, 2001). 

Výrobci často rozlišují dva typy aktivit v rámci reklamních sdělení: (1) přípomínková 

reklama (pouhé uvedení jména produktu, bez indikace a bližšího popisu) a (2) reklamní 
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sdělení zaměřena na osoby, které hledají pomoc při zdravotních obtížích (je zde kladen důraz 

na popis samotné nemoci), (Vogel, Ramachandran a Zachry, 2003). 

Spotřebou, důvody a vnímáním volně prodejných léčiv a doplňků stravy se zabývají 

také zahraniční autoři.  

Autoři Barnes a kol. (2016) realizovali výzkum se zapojením studentů a pedagogů 

z univerzity v Austrálii. Cílem jejich výzkumu bylo zjistit vztah mezi nákupem OTC 

produktů, konkrétně výživových doplňků a sociodemografických faktorů a důvody těchto 

nákupů. K analýze dat byla využita regresní analýza. Výsledky ukázaly, že pohlaví, věk, 

etnický původ a fyzická aktivita nemají vliv na nákup těchto produktů. Věk, pohlaví a příjem 

má vliv na nákup specifických kategorií produktů během nemoci nebo v případě úrazu. Byly 

sledovány dílčí produktové kategorie (vitamín C, bylinky, zinek, probiotika, vitamín B, 

železo, multivitaminy, hořčík a vláknina). U vitamínu C a bylin byl prokázán vliv pohlaví a 

věku, u zinku vliv věku, u vitamínu B vliv příjmu a u multivitaminových přípravků vliv 

pohlaví. U uvedených produktových kategorií byly zjišťovány také hlavní důvody pro jejich 

spotřebu. Multivitaminy a železo jsou nejčastěji konzumovány s důvodem splnění nutričních 

potřeb, vitamín B k redukci stresu, vitamín C k podpoře imunity, vápník pro silné kosti nebo 

z nutričních důvodů. Hlavní důvod ke konzumaci hořčíků je v případě zotavení se z nemoci 

nebo úrazu a zinek k posílení imunity. 

Vnímání spotřebitelů k dosažení dobrého zdravotního stavu se mohou různit. Vnímání 

způsobu dosažení tohoto stavu bude výrazně ovlivňovat také farmaceutický trh. Další výzkum 

zaměřený na mladší věkovou kategorii (adolescenti, osoby ve věku 12-21 let) byl realizován 

formou skupinového rozhovoru v USA (Klein a kol., 2005), kde cílem bylo identifikovat 

znalosti a mínění souboru výzkumu na doplňky stravy a OTC produkty celkově.  Klíčové pro 

dosažení dobrého zdravotního stavu je dobrá strava a následně doplňky stravy. V případě 

nemoci se pak jedná o produkty, které doporučí lékař. U některých respondentů se stíraly 

rozdíly ve vnímání bylinných doplňků a volně prodejných léků. Nevidí v nich rozdíl.  

Ve Švýcarsku byl proveden výzkum vlivu faktorů na nákup vitamínů a minerálů. Tato 

studie měla za cíl identifikovat, zda jsou vitamíny a minerály konzumovány jako kompenzace 

nezdravého životního stylu nebo jako podpora zdravého životního stylu. Při zpracování dat 

byla použita shluková analýza a logistická regresní analýza. Horst a Siegrist (2011) testovali 

kromě uvedeného také vliv demografických proměnných, byl prokázán vliv pohlaví, věku a 

vzdělání na nákup produktů. U hlavního cíle nebylo prokázáno, že by tyto produkty 
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konzumovaly osoby z jedné či druhé kategorie. Vitamíny a minerály jsou užívány ať již 

osobami, které si kompenzují nezdravý životní styl nebo osobami, které je mají pro podporu 

zdravého životního stylu. 

Hartmann a Siegrist (2016) se dále zaměřovali na vliv faktorů, které působí na nákup 

proteinových produktů. Kromě klasických segmentačních otázek byly do výzkumu zařazeny 

také proměnné týkající se cvičební aktivity. Výzkum byl zaměřen na švýcarský trh a osoby 

starší 18 let. Pro potřeby sběru dat byla výzkumná skupina rozdělena na uživatele a 

neuživatele produktu a sledovány rozdíly. Byla prokázána negativní korelace mezi úrovní 

fyzické aktivity a vnímáním proteinových produktů pro jejich podporující účinek. Závěr 

studie prokázal nutnost lepší informovanosti pro zabránění zavádějících informací k vytváření 

zdravotní důvěry.  

Výzkum, který realizovali Conner a kol. (2001) byl zaměřen na ženy a jejich nákupní 

chování. Mezi nejsilnější faktory, které ovlivňovaly nákup, byla hodnota zdraví a náchylnost 

k onemocnění. Ženy vnímají, že konzumace doplňků stravy je jistým druhem „pojištění“ 

vlastního těla. Výsledky studie také prokázaly silný vliv médií na rozhodnutí o užívání 

doplňků stravy.  

V podkapitole 2.1.5 byly specifikovány faktory ovlivňující nákupní rozhodování a 

spotřebu. Zařazují se zde také psychologické faktory, mezi které patří vnímání a postoje. 

Hetherwick, Morris a Silliman (2006) popsali možná tvrzení na základě kterých lze postoje 

k volně prodejným léčivům (OTC produkty) měřit. V příspěvku byly postoje zaměřeny na 

produktech pro diabetiky, jejich znění je upraveno v aplikaci na různé kategorie 

farmaceutických produktů. Mezi tvrzení, která jsou zaměřená na postoje a vnímání patří 

následující.  

 Obdržel jsem hlavní informace ohledně volně prodejných léčiv. 

 Mám ohledně volně prodejných léčiv informace o použití, bezpečnosti, interakcích a 

kontraindikacích. 

 Velmi často se na volně prodejná léčiva doptávám. 

 Věřím, že jsou veřejnosti sdělovány faktické informace týkající se volně prodejných 

léčiv. 

 Měl/měla bych se dozvědět více o volně prodejných léčivech. 

 Domnívám se, že volně prodejná léčiva jsou bezpečná a účinná při léčbě onemocnění. 

 Domnívám se, že volně prodejná léčiva jsou bezpečná a účinná při prevenci nemoci. 
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 U svého lékaře se na používání volně prodejných léčiv doptávám. 

Dodga (2015) se zabývá postoji k rizikům a tím, zda jsou výrobci farmaceutických 

produktů veškerá rizika pojící se s užíváním uváděna. Nežádoucí účinky a kontraindikace 

musí být dle české legislativy uvedeny v příbalovém letáku. U doplňků stravy tato nutnost 

vzhledem k legislativnímu rámci není. 

Dle výsledků studie autorů Bennin a Rother (2015) je potřeba dbát na detailnější a 

jasnější informace, které příbalové letáky obsahují. McDonald a Nicholson (2006) také 

upozorňují na klíčový prvek produktu, a to je příbalový leták a doplňující informace v něm. 

Výsledky výzkumu McDonald a Nicholson prokázaly (2006), že po přečtení doplňkových 

brožur a informací o produktech má tendenci doporučovat farmaceutické produkty o 23,7 % 

méně osob své rodině a známým. Po přečtení doplňkové brožury byly stírány vnímané hrozby 

mezi volně prodejnými léčivy a doplňky stravy.   

Obecným postojem náchylnosti k nemocem se zabývá Conner a kol. (2001). Vnímání 

ohrožení nemocí je klíčové při rozhodnutí o preventivním užívání léčiv nebo doplňků stravy. 

Conner a kol. (2001) se zabývá také vlivem sociálního okolí na rozhodnutí o nákupu a 

spotřebě farmaceutických produktů.  

Vnímání zdravotních benefitů volně prodejných léčiv a doplňků stravy může být 

klíčové. Barnes a kol. (2016) se tak zabývají vlivem vnímání benefitů a účinnosti a dále pak 

zmínění projevům nemoci. 

  Nepřesností a zkreslenými informacemi ohledně farmaceutických produktů se zabývá 

také Barnes a kol. (2016), jedná se tedy o klíčové vnímání bariér pro nákup a spotřeby. Autoři 

se také zabývají vnímáním účinků, tedy tím, zda se užíváním zlepšuje a udržuje celkové 

zdraví člověka a jeho fyzická výkonnost. 

Horst a Siegrist (2011) a Conner a kol. (2001) se zabývají ohrožením, které je vnímáno 

jako důsledek nadměrné spotřeby a vnímáním toho, zda jsou farmaceutické produkty tím 

nejlepším, co může lidské tělo z hlediska zdraví dostat. 

Dle Dodga (2015), Conner a kol. (2001), Barnes a kol. (2016) a Horst a Siegrist (2011) 

pak lze k výše uvedeným tvrzením dle Hetherwick, Morris a Silliman (2006) přidat 

následující. 
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 Výrobci farmaceutických produktů uvádějí veškerá rizika, která jsou s užíváním 

spojena.  

 Jsem velmi náchylný k nemocem. 

 Většina lidí, které znám, užívají farmaceutické produkty. 

 Doplňky stravy pomáhají tělu dodávat výživu. 

 Doplňky stravy jsou dobré pro zdraví člověka. 

 Vitamíny a minerály slouží ke zmírnění projevu nemoci. 

 Informace prezentované výrobcem mohou být zavádějící a nepřesné. 

 Přesně znám účinky farmaceutických produktů na mé zdraví. 

 Po užívání farmaceutických produktů se zlepšuje a udržuje celkové zdraví a fyzická 

výkonnost. 

 Nadměrná spotřeba farmaceutických produktů mi může způsobit problémy. 

 Na farmaceutických produktech mohou být někteří lidé závislí. 

 Užívání farmaceutických produktů je to nejlepší, co pro sebe mohu udělat. 

Vnímání doplňků stravy jako jedné části produktů OTC může být zkresleno. Doplňky 

stravy jsou v české legislativě řešeny zákonem o potravinách, nejsou brány jako léčiva, ale 

pouze jako doplněk vybraných látek běžné stravy. Ve Spojených státech amerických byl 

proveden výzkum (Dodge, 2015), který byl zaměřen na vnímání doplňků stravy. Výsledkem 

bylo, že spotřebitelé se domnívají, že doplňky stravy jsou vládou testovány z hlediska 

bezpečnosti a účinnosti. 

V podkapitole 2.1.5 byly uvedeny psychologické faktory, konkrétně vnímání, které 

ovlivňuje rozhodování spotřebitele. Výše uvedené vnímání doplňků stravy bude mít pak jistě 

vliv na jejich nákup.   

V roce 2010 byl autorkou doktorské dizertační práce proveden primární výzkum 

metodou dotazování, který se zabýval spotřebním chováním u vybraných produktových 

kategorií léčiv. Mezi produktové kategorie byly zvoleny vitamíny a minerály, léky na 

podporu imunity, léky proti bolesti, lékárenská kosmetika a léky na podporu nervové 

soustavy. Základní soubor tvořili obyvatelé České republiky starší 18 let, výběrový soubor 

čítal 289 respondentů, při tvorbě souboru byl použit kvótní výběr. Analýza probíhala 

s využitím kvantitativní metody pomocí binární logistické regrese, kde vysvětlovanou 

proměnnou byl nákup jednotlivých kategorií, vysvětlující proměnné byly jednotlivé 

ovlivňující proměnné. 
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Z hlediska ovlivňujících faktorů byl výzkum zaměřen na demografické, geografické a 

psychografické charakteristiky zákazníků. 

Dle výsledků výzkumu (Valečková, 2012a) byl u první sledované produktové kategorie, 

vitamíny a minerály, identifikován vliv pohlaví na nákup, pravděpodobnost nákupu u žen byla 

vyšší než pravděpodobnost u mužů. Šance nákupu jsou téměř třikrát vyšší v případě, že se 

jedná o ženu (Valečková, 2012a). Vliv geografického faktoru nebyl u této produktové 

kategorie potvrzen (Valečková, 2012b). Poslední z testovaných proměnných byl životní styl. 

U osob, které dodržují zdravý životní styl, je pravděpodobnost nákupu ve výši 74,2 %, u 

druhého segmentu je tato pravděpodobnost o 16 % nižší (Valečková, 2013a). 

 Pohlaví je opět klíčovou determinantou při nákupu léků na podporu imunity. Na 

základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že šance, že tyto léky budou nakupovat ženy je 

více než dvakrát větší než šance, že je budou nakupovat muži (Valečková, 2012a). Oproti 

předchozí kategorii byl prokázán také vliv místa bydliště (Valečková, 2012b). U osob, které 

bydlí ve městě, je pravděpodobnost nákupu 58 %, u osob z vesnice je predikována 

pravděpodobnost ve výši 41,8 %. Vliv životního stylu nebyl na nákup léků na podporu 

imunity prokázán (Valečková, 2013a). 

Vliv sledovaných proměnných byl u kategorie léků proti bolesti prokázán pouze u 

demografické proměnné. Opět byla zaznamenána vyšší pravděpodobnost nákupu v případě, 

že se jedná o ženu (Valečková, 2012a). Dle výsledků je šance, že ženy nakoupí sledovanou 

kategorií produktů, téměř 2,4krát vyšší, než že ji nakoupí muž. 

První produktovou kategorií, u které nebyl prokázán vliv pohlaví na nákup, byla 

lékárenská kosmetika. Odhad modelu zde vyšel statisticky nevýznamný (Valečková, 2012a). 

Vliv ostatních vysvětlujících proměnných byl však prokázán. V případě místa bydliště se 

pravděpodobnost nákupu zvyšuje ze 40 % na 57 %, jestliže se jedná o obyvatele města 

(Valečková, 2012b). Lékárenskou kosmetiku nakupují s větší pravděpodobnosti osoby, které 

dodržují zdravý životní styl (55,6 %), než ty které jej nedodržují (39,6 %). Založeno na 

výsledcích výzkumu dle Valečková (2013a).  

Byly sledovány také léky na podporu nervové soustavy. Dle příspěvku Valečková 

(2012a), Valečková (2012b) a Valečková (2013a) nebyl vliv ani jedné z vybraných 

demografických (pohlaví), geografických (místo bydliště) a psychografických (životní styl) 

proměnných prokázán. Všechny odhadnuté modely byly na 5% hladině významnosti 

statisticky nevýznamné.  



55 
 

U většiny produktových kategorií byl prokázán vliv pohlaví. U žen existuje vyšší šance 

nákupu produktů než u mužů. Tato situace může být spojena se spokojeností. Avšak dle 

výzkumu Valečková a Valecký (2010) existuje větší pravděpodobnost spokojenosti u mužů 

než u žen. Dle Valečková (2011) je pak vyšší spokojenost v případě, že jsou zákazníci 

obslouženi mužem lékárníkem (může existovat větší důvěra). Valečková (2013b) také uvádí, 

že na spokojenost s lékárnou nepůsobí věk ani ekonomický status.   

Jedním z důležitých faktorů, který může ovlivňovat nákup produktů je marketingová 

komunikace. Valečková (2012c) uvádí, že zaznamenání reklamního sdělení hraje roli při 

nákupu vitamínů a minerálů, léků na bolest a lékárenské kosmetiky.  

Důležitost monitorování a analýzy farmaceutického trhu je dle výše uvedených 

informací nesporná. Nezbytné je jednak prognózování vývoje trhu na základě ekonomických, 

sociálních nebo demografických faktorů, ale také analýza toho, co ovlivňuje samotné 

zákazníky k nákupu zdravotních produktů v podobě léčiv. Farmaceutické společnosti se snaží 

identifikovat své zákazníky, definovat cílovou skupinu a následně řídit marketingové aktivity 

směrem k této skupině (Szeinbach, Barnes, Garner, 1997). 

2.2.3 Teoretické přístupy ve zdravotním chování 

Modely zmíněné v podkapitole 2.1.2 a 2.1.3 jsou ve spotřebitelském chování obecně 

velmi často využívány. Zejména se jedná o využití zjednodušené podoby sekvenčního 

rozhodovacího procesu s identifikací faktorů, které jej ovlivňují (podkapitola 2.1.5).  

Doktorská dizertační práce je zaměřena na farmaceutický trh, kde klíčovou roli hraje 

zdraví. V souvislosti s tímto zaměřením je podstatné zmínit oblast, která se od klasického 

pojetí spotřebitelského chování odlišuje, zároveň však vychází z podobných oborů 

(psychologie, sociologie), jedná se o oblast zdravotního chování (Health Behavior). Zdravotní 

chování je uplatnitelné na farmaceutickém trhu stejně jako uvedené spotřebitelské chování. 

Tato oblast však respektuje specifika trhu, zejména specifika potřeb (motivátorů) zákazníků 

což je zdraví udržené prevencí nebo následnou léčbou po propuknutí nemoci. 

Zdravotní chování zahrnuje chování jednotlivců, skupin nebo organizací s důležitým 

cílem, což je dosažení lepší kvality života (Glanz, Rimer, Viswanath, 2008). Zdraví je autory 

charakterizováno jako zdravotní chování, snaha o udržení zdraví, obnovu zdraví a zlepšení 

zdraví, což je závislé na osobnosti, demografických charakteristikách, vnímání, postojích, 

motivech, hodnotách, očekávání, přesvědčení, afektivních a emočních stavech a návycích. 
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Autoři uvádějí, kde všude se zdravotní chování a obecně postoj ke zdraví v člověku buduje a 

utváří. Existuje sedm klíčových zdrojů pro utváření postojů, řadí se mezi ně domov, škola, 

komunity (kluby, kroužky, sousedství, aj.), spolupracovníci, zdravotnická zařízení (praktičtí 

lékaři), marketingové prostředí a média.  

Glanz, Rimer, Viswanath  (2008) uvádí tři odlišné kategorie v souvislosti se zdravotním 

chováním, tyto kategorie pomáhají v upřesnění definice, která byla zmíněna výše. Tři úrovně 

chování ve zdraví jsou preventivní zdravotní chování, chování při ohrožení zdraví a nemocné 

chování. 

 Preventivní zdravotní chování (v originále Preventive Health Behavior) – činnosti, 

které jsou prováděny za účelem být zdravý, například tedy preventivní konzumace 

doplňků stravy, vitamínů, minerálů či jiných produktů. Jedinec je přesvědčen, že svým 

preventivním chováním zdraví prospívá a má na jeho zdraví příznivé účinky. 

 Chování při ohrožení zdraví (v originále Illness Behavior) – jde o chování, které 

následuje při vnímání ohrožení zdraví. Snahou jedince je v tomto případě zjistit svůj 

zdravotní stav a dle toho také jednat. Jedná se o jistý druh preventivního chování, kdy 

se ještě nemoc neprokázala, ale existuje reálná hrozba pro její propuknutí. 

 Nemocné chování (v originále Sick-role Behavior) – činnosti, které probíhají v době, 

kdy je jedinec nemocný a snaží se zlepšit svůj stav, například léky na chřipku, 

horečku. Tento jedinec jedná s ohledem na akutnost potřeby a nutnost se okamžitě 

vyléčit.  

Teorie, které jsou spojeny se zdravotním chováním, vycházejí z psychologie a 

sociologie stejně jako teorie spotřebitelského chování. Modely zabývající se zdravotním 

chováním lze rozdělit do tří větších skupin (Glanz, Rimer, Viswanath, 2008). Jedná se o: 

 modely individuálního zdravotního chování, 

 interpersonální modely a 

 komunitní a skupinové modely. 

Vzhledem k zaměření doktorské dizertační práce, která je orientována na konečného 

spotřebitele, na analýzu a popis chování jednotlivců, byla pro další úvahy vybrána skupina 

modelů individuálního zdravotního chování. Tyto modely jsou také v problematice popisu 

farmaceutického trhu a analýzy chování nejvíce využívány. Neopomíjejí však také složku 
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externích vlivů, a to je vliv sociálního okolí (partner, rodina, přátelé, spolupracovníci) a 

odborníků (lékař a lékárník).  

Modelům individuálního zdravotního chování je věnováno velké množství teorií. Budou 

představeny pouze vybrané teorie a modely, tento výběr závisí na frekvenci užívání modelů. 

Mezi modely individuálního zdravotního chování patří (Glanz, Rimer, Viswanath, 2008): 

 Model zdravotního přesvědčení (v originále the Health Belief Model), 

 Teorie odůvodněného jednání (v originále Theory of Reasoned Action), 

 Teorie plánovaného chování (v originále Theory of Planned Behavior), 

 Transteoretický model (v originále the Transtheoretical Model), 

 Model internalizované prevence (v originále the Precaution Adoption Process Model). 

Vassallo a kol. (2009) uvádí, že existuje mnoho teorií a modelů, které lze ke 

zdravotnímu chování použít. Jako klíčové uvádí model zdravotního přesvědčení, 

trensteoretický model a teorii sebe-účinnosti. Buglar, White a Robinson (2010) tuto teorii 

popisují jako sociálně kognitivní teorii, která uvádí, že chování je funkcí očekávání důsledků 

působení, schopnosti jednotlivců k provedení akce a přesvědčení, že danou akcí bude 

dosaženo požadovaného výsledků. 

Model zdravotního přesvědčení (v originále the Health Belief Model, dále jen HBM) 

byl formulován v roce 1966 a postupem let průběžně upravován. Autorský a časový vývoj 

modelu je následující: Rosenstock, 1966; in DiMateo, Di Nicola, 1982; Becker, 1974; in 

DiMateo, Di Nicola, 1982. Primárně byl model využíván k vysvětlení, proč pacienti 

nevyužívají zdravotní preventivní programy, což uvádí Stretcher a Rosentock (Glanz, Rimer, 

Viswanath, 2008). 

Davinson a Sillence (2014) uvádí, že model byl navržen tak, aby zkoumal reakce 

v rámci změn v nastavení. Autoři hodnotí tento model jako velmi flexibilní. Hanson a 

Benedict (2002) popisují HBM jako jeden z nejvíce populárních a široce přijímaných 

koncepčních modelů používaných v oblasti veřejného zdraví. Ng, Kankanhalli a Xu (2009) jej 

uvádí jako jeden z prvních komplexních pokusů pro vysvětlení chování založené na principu 

očekávané hodnoty.  

Grafické schéma modelu zdravotního přesvědčení je znázorněno na Obr. 2.6. Model 

zdravotního přesvědčení je rozdělen do tří hlavních oblastí, patří mezi ně (1) vstupující 
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modifikované faktory, (2) faktory individuálního přesvědčení a (3) výstupem jsou 

spotřebitelské reakce. Poslední z klíčových oblastí jsou (4) vnější vlivy.  

 

Obr. 2.6 Schéma modelu zdravotního přesvědčení 

Zdroj: Glanz, Rimer, Viswanath (2008), str. 49 

Jak je ze schématu (Obr. 2.6) patrné, v modelu se objevují tři klíčové skupiny faktorů, 

které byly v teoretické části práce v kapitole 2.1.5 zmiňovány. Do modifikovaných faktorů se 

řadí demografické (věk, pohlaví, příjem), geografické a psychografické (životní styl, 

osobnost) charakteristiky analyzovaných osob (zákazníků) a znalosti. 

Do individuálního přesvědčení patří postoje a vnímání, tedy interní psychologické 

faktory, v modelu je začleněno (1) vnímání náchylnosti a závažnosti nemoci, jak se daná 

osoba cítí ohrožená nemocí, kterou trpí nebo může trpět, zda tato nemoc přináší komplikace 

v běžném životě, (2) vnímání benefitů, tedy přínosů, které může nákup a spotřeba 

farmaceutických výrobků nebo zdravotních služeb přinášet, (3) vnímání bariér je založeno na 

tom, zda existují bariéry časové, prostorové, finanční nebo třeba fyzické, které mohou při 

nákupu nebo spotřebě léčiv a služeb vzniknout, poslední z faktorů individuálního přesvědčení 

je (4) vnímání účinnosti. 

Brown, Ottney a Nguen (2011) tento model nazývají psychosociální teorií rozhodování 

na individuální faktory. Autoři uvádí, že vnímaná náchylnost určuje pravděpodobnost výskytu 

stavu a vnímaná závažnost hlavně důsledky nemoci k osobě rozhodovatele. Brown, Ottney a 
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Nguen (2011) uvádí, že díky modelu zdravotního přesvědčení je možné vysvětlit a předvídat 

(predikovat) chování se zaměřením na postoje a přesvědčení jednotlivců.  

Vstupujícím faktorem jsou i vnější, které působí na rozhodování (chování zákazníka). 

Mezi tyto vnější vlivy lze zařadit masová média včetně marketingových aktivit, vlivy 

sociálního okolí (rodina, partner, přátelé) nebo vlivy odborníků, z pohledu farmaceutického 

trhu se jedná o lékaře a lékárníky nebo obchodní zástupce jednotlivých firem. 

Jednotlivé části modelu jsou detailně rozpracovány v příspěvku autorů Yazdanpanah, 

Forouzani a Hojjati (2015), kteří se zabývají spotřebou organických potravin. Vnímání bariér 

autoři formulovali v podobě tvrzení například „Jsem ochoten nakupovat biopotraviny, pokud 

by byly k dispozici na trhu“ nebo „Nákup biopotravin je pro mě časově a finančně náročný“. 

Vnímání benefitů autoři formulovali jako „Použití biopotravin snižuje riziko vzniku nemoci“ 

nebo „Pokud budu jíst biopotraviny, tak ochráním životní prostředí“.  

Teorie HBM má několik specifických podmínek, tyto podmínky jsou klíčové pro jeho 

použití, v případě nedodržení budou závěry modelu nepřesné a zkreslení a použití modelu 

nevhodné (Jániš, 2012). Mezi tyto podmínky se řadí zdravotní znalost a motivace být zdravý, 

důvěra, že správným jednáním lze zvrátit negativní důsledky, předcházet nebo odstranit 

problém a osoba si musí být vědoma ceny, která s daným rozhodnutím (koupí) spojena. 

a) Analyzovaná osoba musí mít minimální zdravotní znalosti a alespoň minimální 

motivaci být zdravá – pro rozhodnutí je klíčové mít alespoň minimální znalosti o 

rozhodované problematice, důležitá je také hodnota zdraví a motivace zdravím. Jedná 

o alespoň minimální pohnutku chovat se určitým způsobem a jistou šanci na nákup 

produktu nebo využití zdravotních služeb.  

b) Analyzovaná osoba věří, že je náchylná (zranitelná) pro případné onemocnění – 

v případě, že osoba nevěří, že by mohla být zranitelná nemocí, tak opět neexistuje 

minimální motivace chovat se jistým způsobem, resp. uvažovat o produktech.  

c) Analyzovaná osoba věří, že správným jednáním může zvrátit důsledky, tedy užíváním 

farmaceutickým produktům může předcházet nebo odstranit problém. Bez víry 

v možnou změnu ve zdraví neexistuje motivace pro změnu v chování.  

d) Analyzovaná osoba zvažuje cenu, která musí být za léčbu zaplacena (volně prodejné 

léky jsou hrazeny samotným zákazníkem). Cena může být velmi často bariérou 

v rozhodnutí. Osoba musí zvažovat přínosy, které ji zdravotní chování jistým směrem 

může přinášet.  
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Dodržení podmínek je nezbytné, nedodržení by způsobilo nejasnou intepretaci a 

zkreslení. Model je založen na intenzivnějším rozhodování a vnímání jistých ohrožení, bariér 

a také přínosů. Z tohoto důvodu je velmi často kritizován za přehlížení návykové složky 

v rozhodování, tedy za přehlížení automatického rozhodování (Jániš, 2012). 

Jak již bylo zmíněno, doktorská dizertační práce bude zaměřena na trh 

s farmaceutickými produkty, což koresponduje s vybraným modelem zdravotního 

přesvědčení. Pro využití modelu je klíčové filtrovat respondenty, kteří nesplňují klíčové 

podmínky. 

Jako bariéra využití modelu se jeví nepoužitelnost modelu v případě automatického 

rozhodování. Bylo uvedeno (strana 47, podkapitola 2.2.2), že farmaceutické produkty se řadí 

do tzv. nákupních produktů (shopping goods), kdy tyto produkty nejsou charakteristické 

automatickým (impulzivním) rozhodováním. Po zvážení předpokladů a omezení pro využití 

bude s modelem zdravotního přesvědčení dále pracováno a bude použit pro identifikaci 

faktorů, které ovlivňují nákupní chování. 

Teorie odůvodněného jednání (TRA) je dalším z modelů využívaných ve zdravotním 

chování, tento model byl zmíněn již v souvislosti s postoji v podkapitole 2.1.5.4. 

(psychologické faktory). 

Schiffman a Kanuk (2004) uvádí, že teorie odůvodněného jednání obsahuje úplné 

začlenění postojů do struktury k lepšímu vysvětlení a předpovědím chování.  Podobný model, 

model plánovaného chování (TPB), přidává do modelu vnímanou kontrolu, která je 

důsledkem kontroly přesvědčení a vnímané síly. Teorie plánovaného chování je rozšířením 

modelu odůvodněné akce, který byl v roce 1975 navržen autory Fisbein a Ajzen (Şimşekoğlu 

a Lajunen, 2008). 

Model plánovaného chování (TPB) a odůvodněného jednáni (TRA) lze vidět na obrázku 

(Obr. 2.7). Model plánovaného chování (TPB) zachycuje celé schéma, které je uvedeno 

v obrázku. Externí faktory působí na šest oblastí: behaviorální přesvědčení, hodnocení 

výsledků, normativní přesvědčení, motivaci vyhovět, kontrolu přesvědčení a vnímanou sílu. 

Z těchto šesti faktorů je vygenerována vnímaná kontrola, subjektivní norma a postoje, což ve 

finále tvoří nákupní záměr, který se však nemusí formovat do samotného chování. 
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Obr. 2.7 Teorie odůvodněného jednání a teorie plánovaného chování 

Zdroj: Glanz, Rimer, Viswanath (2008), str. 70 

Teorie odůvodněného jednání (TRA) je zjednodušeným modelem plánovaného chování. 

TRA zachycuje pouze vliv behaviorálního přesvědčení a hodnocení výsledků na postoje a vliv 

normativního přesvědčení a motivace vyhovět subjektivní normě. Tyto dvě proměnné poté 

formují nákupní záměr a ve finále samotné chování. Teorie odůvodněného jednání postrádá 

složku vnímané kontroly a také externí faktory, které ovlivňují samotné přesvědčení, motivaci 

a postoje. Při srovnání modelu plánovaného chování a teorie odůvodněného jednání je teorie 

plánovaného chování vhodnější pro svou komplexnost. 
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Využívání jednotlivých modelů a teorií se v čase mění. Představené teorie byly jen 

základní a nejčastěji užívané. V období 1986-1988 bylo využívaných přibližně 51 teorií, které 

popisovaly zdravotní chování. Mezi nejčastěji užívané se řadí model zdravotního přesvědčení, 

sociálně kognitivní teorie a teorie plánovaného chování. Druhý mezník, období 1992-1994, 

zaznamenává až 66 používaných teorií. Zde se k prvně uvedeným přidává trans teoretický 

model, sociální marketing, sociální sítě, komunitní organizace, interakce pacient a 

poskytovatel, aj. V roce 2000-2005 je modelů využíváno okolo 55 a stále převládají první tři 

zmíněné. Teorie odůvodněného jednání není příliš uplatňovaná (Glanz, Rimer a Viswanath, 

2008). 

Pro potřeby doktorské dizertační práce a naplnění cíle této DDP byl vybrán model 

zdravotního přesvědčení. Klíčovým a odlišujícím prvkem tohoto modelu jsou faktory 

individuálního přesvědčení (vnímní náchylnosti a závažnosti, vnímání benefitů, vnimání 

bariér a vnímání účinnosti). Tyto faktory dle rešerše literatury mají velkou vliv na nákupní 

rozhodnutí. Ostatní zmíněné modely (model sekvenčního rozhodovacího procesu, teorie 

odůvodněného jednání, teorie plánovaného chování) neodpovídá ve svém obsahu cíli práce a 

zaměření DDP na problematiku zdravotního chování jako model zdravotního přesvědčení.  
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3 METODOLOGIE DOKTORSKÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

K naplnění cíle práce je nezbytná realizace sběru dat a jejich analýza pomocí vhodných 

metod. Kapitola obsahuje informace o cíli DDP práce a cíli výzkumu, použitých vstupních 

datech, která jsou klíčová k naplnění cílů a o vhodných metodách pro jejich analýzu. 

3.1 Definování cíle doktorské dizertační práce a cíle výzkumu 

Tématem doktorské dizertační práce je Identifikace faktorů ovlivňujících nákup 

farmaceutických produktů. Práce je zaměřena na trh konečného spotřebitele, tedy dle 

teoretických základů uvedených v podkapitole 2.1.5 lze hovořit o interních a externích 

faktorech ovlivňujících nákupní a spotřební chování. Mezi tyto faktory lze zařadit kulturní, 

společenské, personální a psychologické vlivy. 

Produkty farmaceutického trhu lze z hlediska jejich dostupnosti a způsobu distribuce 

rozdělit na produkty vázané na lékařský předpis a volně prodejná léčiva (pod tuto kategorii 

spadají i doplňky stravy). U produktů vázaných na lékařský předpis nelze hovořit o nákupu 

v pravém slova smyslu, většinu rolí zde plní osoba lékaře, případně lékárníka s minimální až 

nulovou rozhodovací mocí konečného spotřebitele. Doktorská dizertační práce je zaměřena na 

trh produktů volně prodejných, kdy rozhodnutí o koupi, výběr a spotřeba záleží na osobě 

nakupujícího a spotřebitele.  

  Cílem doktorské dizertační práce je na základě modelu zdravotního přesvědčení popsat 

nákupní chování konečných spotřebitelů pro vybraných deset kategorií volně prodejných léčiv 

a doplňků stravy: 

 klouby a kosti, 

 ledviny a močové cesty, 

 migréna a bolest, 

 oči a zrak, 

 paměť a mysl, 

 pleť, vlasy a nehty 

 srdce a cholesterol 

 spánek a stres 

 nachlazení a  

 multivitaminy. 
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Tyto produktové kategorie jsou vybrány na základě dvou aspektů. Jedním z těchto 

aspektů je rozdělení, které se používá v českém prostředí v nabídce a prezentaci produktů 

zákazníkům. Druhým z aspektů byl vliv zahraničních zdrojů, které pojednávaly o faktorech 

ovlivňujících nákup na farmaceutickém trhu. V těchto zdrojích však byly faktory členěny dle 

jejich účinných složek, nikoliv dle důvodu použití (léčený problém). S ohledem na DDP, 

která je zaměřena na prostředí České republiky, převládl vliv prvního aspektu a kategorie byly 

nazvány dle léčeného problému se zohledněním zahraničních zdrojů.   

Hlavní uvedený cíl DDP je dále rozpracován do tří dílčích cílů, které jsou definovány 

následovně. 

a) Identifikace vlivů, které působí na nákup volně prodejných léčiv farmaceutického trhu 

při zohlednění vybraných produktových kategorií. Jednotlivé kategorie bude možné 

mezi sebou porovnávat a definovat podobnost a jejich rozdílnost.  

b) Kvantifikace pravděpodobnosti nákupu při změnách vstupujících proměnných. Na 

základě vhodných kvantitativních metod bude vytvořen odhad pravděpodobnosti pro 

každou z řešených produktových kategorií. 

c) Sestavení typologie spotřebitelů na trhu s farmaceutickými produkty. Na základě 

postojů k farmaceutickým produktům a vnímání farmaceutických produktů (volně 

prodejných léčiv a doplňků stravy) bude vytvořena typologie zákazníků.  

V návaznosti na definovaný cíl doktorské dizertační práce je klíčové definovat 

výzkumný cíl. Cílem výzkumu je u konečných spotřebitelů identifikovat nákupní chování pro 

vybraných deset produktových kategorií za jeden kalendářní rok (12 měsíců předcházejících 

období dotazování). Tato doba byla volena z důvodu eliminace sezónních vlivů v případě 

výběru kratšího období, dále pak z důvodu schopnosti respondentů zapamatovat si své 

nákupní chování v horizontu jednoho roku. 

Kromě zmíněné identifikace nákupu je cílem výzkumu zjistit vybrané demografické, 

geografické, psychografické a behaviorální charakteristiky konečných zákazníků. Tyto 

informace budou sloužit jako vstupující parametry, u nichž bude testován vliv na nákup u 

vybraných produktových kategorií.  
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3.2 Použitá vstupní data 

3.2.1 Definování obsahu výzkumu 

V podkapitole 2.2.3 byly uvedeny modely, které se nejčastěji využívají v souvislosti 

s problematikou zdravotního chování. Na základě teoretických východisek, četnosti využití 

jednotlivých modelů v řešené problematice a vhodnosti modelů k řešené oblasti nákupního 

chování byl vybrán model zdravotního přesvědčení. Model byl vybrán z důvodu jeho důrazu 

na klíčovou oblast vnímání (vnímní náchylnosti a závažnosti, vnímání benefitů, vnimání 

bariér a vnímání účinnosti). Problematika vnímání v jednotlivých oblastech (zejména pocit 

strachu a účinek) je v případě farmaceutického trhu klíčový.  

Tyto závěry jsou učiněny na základě sekundárních dat a na základě zhodnocení autorky 

práce. Ostatní modely tyto požadavky nesplňovaly. V podkapitole 2.2.2 jsou uvedeny 

informace o současných poznatcích v analýze zákazníka na farmaceutickém trhu, konkrétně o 

tom, že vnímání produktů hraje klíčovou roli při rozhodování o koupi. Model zdravotního 

přesvědčení kromě zmíněného vnímání zahrnuje také problematiku modifikovaných faktorů 

(kategorie interních faktorů) a také externí vlivy, které působí na rozhodování. Obě tyto 

skupiny byly na základě zjištěných informací identifikovány jako klíčové faktory působící na 

nákupní rozhodování. Výše zmíněné poznatky jsou klíčovým argumentem pro výběr modelu 

zdravotního přesvědčení pro identifikaci faktorů ovlivňujících nákup vybraných 

farmaceutických produktů. 

V modelu zdravotního přesvědčení jsou obsaženy tři velké skupiny faktorů, které působí 

na individuální chování (reakci) spotřebitele: modifikované faktory, individuální přesvědčení 

a vnější vlivy. 

Součástí modifikovaných faktorů jsou proměnné týkající se charakteristik spotřebitele. 

Do výzkumu byly začleněny následující: 

 pohlaví, věk, ekonomický status, dokončené vzdělání a počet členů domácnosti – 

faktory jsou začleněny na základě výzkumů autorů Horst a Siegrist (2011), Barnes a 

kol. (2016), Conner a kol. (2001), 

 místo bydliště – tento faktor je začleněn na základě výsledků předešlých výzkumů. 

Klíčovým argumentem pro výběr modelu zdravotního přesvědčení byl soubor faktorů 

nazvaných jako individuální přesvědčení, tyto faktory se týkají čtyř důležitých oblastí 
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vnímání, které mohou výrazným způsobem ovlivnit nákup produktů, jedná se o vnímání 

náchylnosti a závažnosti nemoci, vnímání benefitů ze spotřeby léčiv, vnímání bariér a 

vnímání účinnosti. Do výzkumu bylo začleněno celkem patnáct tvrzení, která vystihovala 

jednotlivé oblasti vnímání modelu zdravotního přesvědčení. Formulace těchto tvrzení vychází 

ze studií autorů Dodge (2015), Conner a kol. (2001), Barnes a kol. (2016) a Horst a Siegrist 

(2011). Začleněná tvrzení jsou specifikována v bodech níže. 

 Doplňky stravy bych bral v případě doporučení lékařem. Lékař na tomto trhu 

vystupuje v pozici odborníka a názorového vůdce. Jeho doporučení může působit jako 

faktor, který zajistí vyšší vnímání benefitů daného produktu a současně také jako 

eliminátor vnímání bariér.  

 Výrobci doplňků stravy uvádějí veškerá rizika, která jsou s užíváním spojena. 

Dodge (2015) ve svém článku zaměřeném na vnímání zákazníků použil toto tvrzení 

s cílem definovat vnímané omezení pro nákup. Faktor bariéry nákupu se vyskytuje 

jako jeden z faktorů individuálního přesvědčení v modelu HBM. Toto tvrzení je do 

výzkumu začleněno z důvodu zjištění vnímaných bariér nákupu. 

 Jsem velmi náchylný k nemocem. Toto tvrzení je založeno na výzkumu Conner a 

kol. (2001), kteří se zabývali důvody nákupu volně prodejných farmaceutických 

produktů u žen. Tvrzení odráží jeden z faktorů HBM, konkrétně se jedná o vnímání 

náchylnosti a závažnosti nemoci. 

 Většina lidí, které znám, užívají doplňky stravy. Motivací pro zařazení tvrzení je 

výzkum od Conner a kol. (2001). Je předpovídáno, že toto tvrzení může korelovat 

s faktorem vnímání benefitů nebo vnímáním účinnosti (jako součást společenského 

potvrzení).   

 Doplňky stravy pomáhají tělu dodávat výživu. Doplňky stravy jsou dobré pro 

zdraví člověka. Vitamíny a minerály slouží ke zmírnění projevu nemoci. Tři 

uvedená tvrzení vycházejí z výzkumu Barnes a kol. (2016). Cílem je zjistit, zda 

zákazníci vnímají benefity spojené s produkty.   

 Nadměrná spotřeba doplňků stravy mi může způsobit problémy. O problematice 

nadměrné spotřeby a důsledků je prezentováno mnoho závěru. Vnímání této oblasti 

může být výraznou bariérou působící na nákup produktů. Toto tvrzení je opřeno o 

výzkum Horst a Siegrist (2011), kteří se ve svém výzkumu zabývali vitamíny a 

minerály.  
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 Informace prezentované výrobcem mohou být zavádějící a nepřesné. Součástí 

prodejního balení jsou informace obsahující klíčové body užívání a také nežádoucích 

účinků. Benefity produktu jsou pak předávány prostřednictvím nástrojů marketingové 

komunikace. Vnímání prezentovaných informací jako nepřesných a zavádějících může 

být součástí faktorů vnímání bariér a vnímání účinnosti. Tvrzení je opřeno o výzkum 

Barnes a kol. (2016).  

 Přesně znám účinky doplňků stravy na mé zdraví. Toto tvrzení je začleněno na 

základě výzkumu Barnes a kol. (2016), kteří se zabývali důvody pro užívání produktů 

u obyvatel Austrálie. Tvrzení odpovídá faktorům individuálního přesvědčení z oblasti 

vnímání účinnosti.  

 Po užívání doplňků stravy se zlepšuje a udržuje celkové zdraví a fyzická 

výkonnost. Barnes a kol. (2016) se zabývali důvody a spotřebou produktů v populaci 

univerzitního kampusu v Austrálii. Ve výzkumu se zaměřili také na vnímání účinnosti 

produktů, což je také důvod pro jeho zařazení do souboru tvrzení.  

 Používal bych doplněk stravy, i kdyby nebyla prokázána zdravotní účinnost. 

Zmíněné tvrzení odpovídá faktorům charakteru vnímání účinnosti. 

 Na doplňcích stravy mohou být někteří lidé závislí. Jednou z vnímaných bariér 

nákupu a spotřeby produktů může být vytvořená závislost. Tuto problematiku 

zkoumali autoři Conner a kol. (2001), mapují tak individuální faktor vnímání bariér. 

 Užívání doplňků stravy je to nejlepší, co pro sebe mohu udělat. Oproti 

předchozímu faktoru je toto tvrzení přesným opakem a je součástí faktorů vnímaných 

benefitů. Výzkumem a analýzou se zabývali opět autoři Conner a kol. (2001). 

 Nemoci mi způsobují velké pracovní nebo studijní komplikace. Zmíněné tvrzení 

může být součástí faktorů vnímaných bariér, které souvisí s odmítáním užívání 

produktů nebo je součástí faktorů vnímání závažnosti nemocí, které ohrožují běžný 

život zákazníka.  

Na základě výše zmíněných faktorů je možné do analýzy začlenit klíčovou oblast 

modelu zdravotního přesvědčení (HBM), v používané terminologii se jedná o faktory 

individuálního přesvědčení.  

Poslední skupinu faktorů tvoří externí faktory. Jejich výběr je založen na výsledcích 

publikovaných studií autorů Kautsar, Widianto, Abdulah a Amalia (2012), O´Donoghue a kol. 

(2014), Bhutada a Rollins (2015), Woloshin, Schwartz, Tremmel a Welch (2001), Klein a kol. 
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(2005) a Conner a kol. (2001). Do výzkumu jsou začleněny tyto osobní a neosobní informační 

zdroje:  

 partner, 

 rodina, 

 přátelé, 

 osobní prodejci firem, 

 lékaři, 

 lékárníci, 

 reklama v časopise, 

 reklama v televizi, 

 internetová reklama, 

 recenze a blogy a 

 diskuzní fóra. 

Kromě zmíněných modifikovaných faktorů, faktorů individuálního přesvdčení a 

externích faktorů je součástí výzkumu také problematika zdravotního stavu a chování 

v případě nemoci a následně také průměrný roční výdaj. 

Výběr faktorů, které jsou zmíněny výše a jsou součástí analýz, probíhal s využitím tří 

zdrojů. Jako nejdůležitější zdroj pro nalezení a začlenění faktorů do výzkumu je model 

zdravotního přesvědčení, následně je zohledněn procesový řetězec začleněný v podkapitole 

2.2.1.3 a posledním klíčovým zdrojem jsou výsledky provedeného výzkumu, které jsou 

uvedeny v podkapitole 2.2.2. 

3.2.2 Popis sběru dat 

Jak je popsáno v podkapitole 2.2.2, v roce 2010 proběhlo primární dotazníkové šetření, 

které mělo za cíl sledovat vliv faktorů na nákupní chování farmaceutického trhu. Tento 

výzkum lze definovat jako prvotní šetření, jehož výsledky slouží pro plán dále popisovaného 

a realizovaného výzkumu. Ve výzkumu bylo sledováno pět produktových kategorií, které se 

dle reálného rozdělení trhu neosvědčily. Výzkum dále nereflektoval veškeré klíčové faktory, 

které na základě rešerše literatury ovlivňují chování zákazníků. Bylo nutné provést výzkum 

nový, který odráží problematiku vnímání a dalších faktorů.  
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Vzhledem k cíli DDP a cíli výzkumu byla využita primární kvantitativní data. Potřeba 

kvantitativních dat souvisela s cílem kvantifikace pravděpodobnosti nákupu a statistického 

testování vlivu faktorů na nákup. Mezi metody primární kvantitativního výzkumu se obecně 

řadí pozorování, dotazování a experiment (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011). Vzhledem 

k nutnosti zaměřit výzkum také na vnímání jednotlivých aspektů modelu zdravotního 

přesvědčení nejsou vyhovující metody experiment a pozorování. Pro sběr primárních 

kvantitativních dat byla zvolena a aplikována metoda dotazování. Dotazování proběhlo 

elektronickou a písemnou formou v průběhu května 2016. Elektronická forma byla volena 

z důvodu rychlé distribuce a odezvy v odpovědích a bylo využito formuláře prostřednictvím 

správy dokumentů Google. Na e-mailové adresy byl distribuován odkaz a oslovenými 

osobami šířen dále. Písemná forma dotazování byla zvolena z důvodu oslovení hůře 

dosažitelných skupin respondentů (například starší věková kategorie). Dotazování proběhlo 

formou přímého kontaktování osob, které nebylo možné elektronickým dotazováním 

zasáhnout, týkalo se to zejména osob ve vyšších věkových kategoriích. Přímé kontaktování 

(písemné dotazování) probíhalo na území města Ostravy a přilehlého okolí. Elektronické 

dotazování zasahovalo na území České republiky. 

Vzhledem ke zvolenému modelu zdravotního přesvědčení je nutné základní soubor 

formulovat s ohledem na podmínky vybraného modelu. Podmínky modelu jsou specifikovány 

v části 2.2.3. Do dotazníku jsou začleněny filtrační otázky. V případě výběru alespoň jedné 

možnosti (odpovědi ne), došlo při výzkumu k ukončení dotazování, daný respondent 

nesplňoval požadavky definovaného základního souboru. Náhled podoby dotazníku je 

k dispozici v Příloze 1. Uvedené filtrační otázky jsou s možnostmi určitě ano, spíše ano a ne 

ve znění: 

 Vnímáte, že jste v případě nemoci zranitelný/zranitelná? 

 Máte motivaci být zdravý/zdravá? 

 Myslíte si, že správným jednáním můžete odvrátit nemoc? 

Na základě výše uvedeného je základní soubor definován jako koneční spotřebitelé 

starší 18 let pobývající na území České republiky, kteří vnímají alespoň minimální 

zranitelnost nemocí, mají alespoň minimální motivaci být zdraví a věří, že správným 

jednáním mohou odvrátit hrozbu nemoci. 
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Část oslovených respondentů, kteří nesplňovali podmínky základního souboru, zejména 

s ohledem na předpoklady modelu, do výzkumu nebylo zahrnuto. Po redukci o tyto osoby čítá 

celkový počet respondentů 282 osob.  

Vzorek je tvořen na základě kvazireprezentativního kvótního výběru (Burns a kol., 

2014). Zvolenými kvótami je pohlaví a místo bydliště. Tyto proměnné jsou zvoleny na 

základě výsledků provedeného šetření autorkou práce v roce 2010, výsledky jsou k dispozici 

v podkapitole 2.2.2 této DDP. U těchto demografických proměnných byl prokázán největší 

vliv na nákup vybraných produktů, proto je snaha dodržet ve vzorku a s ohledem na 

definovaný základní soubor jejich podíl, který je zastoupen v celé České republice. 

K 1. lednu 2016 bylo dle Českého statistického úřadu (2016) v České republice 

10 538 275 obyvatel. Rozdělení počtu obyvatel dle pohlaví a charakteru místa bydliště je 

k dispozici v tabulce (Tab. 3.1). V České republice byly dříve vesnicí nazývány územní celky 

s počtem obyvatel menším než 2 000, nyní se jedná o hranici 3 000. Pro potřeby výzkumu 

byly do vesnice zahrnuty územní celky s počtem obyvatel menším než 3 000 a město bylo 

chápáno jako územní celek s počtem obyvatel větším než 3 000. Byly zohledněny i podíly 

pohlaví v jednotlivých územních celcích. Tabulka (Tab. 3.1) zachycuje absolutní počty dle 

jednotlivých charakteristik. 

Tab. 3.1 Struktura obyvatel dle pohlaví a bydliště – absolutní četnost 

proměnné žena muž celkem 

vesnice 1.695.347 1.709.597 3.404.944 

město 3.666.001 3.467.330 7.133.331 

celkem 5.361.348 5.176.927 10.538.275 

Zdroj: upraveno dle Český statistický úřad, 2016 

Tabulka (Tab. 3.2) zachycuje relativní četnosti jednotlivých kategorií přepočtených dle 

Tab. 3.1, tyto četnosti je nutné dodržet ve výběrovém souboru provedeného primárního 

výzkumu. Jedná se o strukturu výběrového souboru, která je založena na technice kvótního 

výběru. 
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Tab. 3.2 Struktura obyvatel dle pohlaví a bydliště – relativní četnost 

Proměnné Žena muž 

Vesnice 16,1 % 16,2 % 

Město 34,8 % 32,9 % 

Zdroj: upraveno dle Český statistický úřad, 2016 

Následující tabulka (Tab. 3.3) obsahuje informace o struktuře výběrového souboru, 

která byla dosažena primárním výzkumem. Vzhledem k tomu, že nebyly dosaženy 

požadované kvóty uvedené v Tab. 3.2, bylo nutné datový soubor vyvážit. 

Tab. 3.3 Struktura výběrového souboru dle pohlaví a místa bydliště 

Proměnné žena muž 

Vesnice 20,2 % 6,4 % 

Město 45,7 % 27,7 % 

 

Vyvažování souboru probíhalo v programu IBM SPSS Statistics 23 a přepočtené 

hodnoty pro vyvážení jsou uvedeny v tabulce (Tab. 3.4). Veškeré statistické operace jsou 

prováděny s vyváženým souborem dle požadované struktury výběrového souboru uvedené 

v Tab. 3.2. 

Tab. 3.4 Váhy založené na proměnných pohlaví a místo bydliště  

Proměnné žena muž 

Vesnice 0,80 2,53 

Město 0,76 1,19 

3.3 Použité metody analýzy 

V podkapitole 3.1 je uveden obsah výzkumu, výzkumné cíle, které budou pomocí 

primárních dat naplněny. V následující kapitole jsou uvedeny metody analýzy dat, které jsou 

využity pro naplnění cíle práce. Vzhledem k povaze vstupujících proměnných a zejména 

vzhledem k cílům jsou využity kvantitativní metody analýzy. Tyto metody jsou 

v následujících částech rozpracovány, je specifikován účel, způsob a oblast jejich použití a 

také je uveden teoretický rámec pro jejich aplikaci. Postupně je prezentována faktorová 
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analýza, shluková analýza, regresní analýza, korelační analýza, chi-kvadrát test a ANOVA 

test. 

Následující části této podkapitoly jsou věnovány oblastem, ve kterých jsou metody 

použity, a jejich popisu. Mezi vybrané aplikované metody patří dále zmíněné. 

a) Binární logistická regresní analýza – použití pro kvantifikaci pravděpodobnosti 

nákupu (jako vysvětlované proměnné) a spotřeby při změně jednotlivých dílčích 

faktorů (jako vysvětlující proměnné, tedy demografické, geografické, psychochrafické 

faktory, postoje a vnímání respondentů a vlivy masových médií, rodiny, přátel a 

odborníků). Vzhledem k důležitosti této metody k naplnění cíle práce je věnován této 

metodě širší prostor. V modelu zdravotního přesvědčení ve své závěrečné fázi se 

hovoří o kvantifikaci (o pravděpodobnosti), že určitý jev (v tomto případě nákup) 

nastane či nikoliv. 

b) Faktorová analýza – je využita pro redukci postojových otázek, které jsou 

rozpracovány v části 3.2.1. Faktorová analýza předchází použití shlukové analýzy. 

Postoje jsou měřeny na základě škálových proměnných. 

c) Shluková analýza – tato metoda slouží pro vytvoření typologie zákazníků, typy 

zákazníků budou tvořeny na základě postojových otázek a budou zaměřeny do oblasti 

vnímání náchylnosti a závažnosti, vnímání benefitů a omezení (rizika), vnímání 

účinku. 

d) Ostatní analýzy – než se přistoupí k využití faktorové analýzy, je aplikována korelační 

analýza, která slouží ke zjištění, zda jednotlivá tvrzení mezi sebou korelují pro 

případnou eliminaci tvrzení. Dále je použit také chi-kvadrát test závislosti pro analýzu 

závislostí mezi vytvořenou typologií zákazníků a ostatními faktory a následně také 

ANOVA test pro analýzu průměrů poměrových otázek dle vytvořené typologie. 

Ke zpracování dat pomocí kvantitativních metod je využito programu IBM SPSS 

Statistics verze 22 a 23 a dále také Microsoft Excel. Veškeré testování probíhá na 5% hladině 

významnosti.  

3.3.1 Regresní analýza 

K naplnění cíle DDP je použita regresní analýza. Tato metoda patří mezi nejčastěji 

využívané k analýze dat nejrůznější povahy (Řeháková, 2000). Vzhledem k charakteru 

vysvětlované proměnné se jedná o logistickou regresní analýzu. Tato metoda je použita 
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k odhadu pravděpodobnosti nákupu vybraných léčiv v případě (vysvětlovaná proměnná), že 

se mění vstupující proměnné (vysvětlující proměnné). 

V regresní analýze jsou rozdělovány proměnné na vysvětlované a vysvětlující (Hušek, 

2007). V DDP je vysvětlovanou proměnnou nákup jednotlivých produktových kategorií 

(klouby a kosti, ledviny a močové cesty, migréna a bolest, oči a zrak, paměť a mysl, pleť, 

vlasy a nehty, srdce a cholesterol, spánek a stres, nachlazení a multivitaminy). Vysvětlovaná 

proměnná je analyzována na bázi nominální dichotomické proměnné. V datové matici je 

značena 0 (nenakupuje) a 1 (nakupuje). Mezi vysvětlující proměnné jsou zařazeny jednotlivé 

demografické, psychografické, geografické a postojové otázky. Vysvětlující proměnné jsou 

následující: 

 pohlaví – nominální, kategorická proměnná, referenční kategorie je muž, 

 věk – poměrová, spojitá proměnná,  

 ekonomický status – nominální, kategorická proměnná, referenční kategorie je 

zaměstnanec, 

 vzdělání – ordinální, kategorická proměnná, referenční kategorie je vzdělání úrovně 

základní a vyučen, 

 místo bydliště – nominální, kategorická proměnná, referenční kategorie je město, 

 počet členů domácnosti – poměrová, spojitá proměnná, 

 typologie zákazníků – vytvořena na základě vnímání farmaceutických produktů, 

nominální, kategorická proměnná, referenční kategorie jsou informovaní s důvěrou, 

 vnímání benefitů, bariér, účinnosti a náchylnosti – speciální ordinální, spojitá 

proměnná, 

 zdravotní chování – nominální, kategorická proměnná, referenční kategorií je 

nebývám téměř vůbec nemocný/nemocná. 

S využitím logistické regresní analýzy jsou odhadnuty modely pravděpodobnosti pro 

jednotlivé kategorie produktů. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 5, podkapitoly 5.1 až 5.10. 

Stejně jako v lineární regresi, dochází k odhadu regresních koeficientů. V lineární 

regresi jsou koeficienty odhadnuty na základě metody nejmenších čtverců a kvalita modelu je 

posuzována na základě koeficientu determinace (Hančlová, 2012). Logistická regrese pracuje 

s metodou maximální věrohodnosti (Řezanková, 2011). 
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3.3.1.1 Popis metody logistické regrese 

Meloun a Militký (2012) ve své publikaci uvádějí, že základy logistické regrese jsou 

známy již od 60. let 20. století, kdy byla navržena jako alternativa k metodě nejmenších 

čtverců, jestliže vysvětlovaná proměnná je binárního charakteru. V prvotních fázích byla 

využívána pro oblast medicíny a epidemiologie. 

Meloun a Militký (2012) rozvádějí rozdíl mezi logistickou a lineární regresí. Tento 

rozdíl je založen na tom, že v logistické regresi je využívána závisle proměnná kategorická, 

zatímco v lineární regresi pouze spojitá závisle proměnná. Důležitou roli zde hraje také 

logitová transformace, která vychází z tzv. podílu šancí.  

Velmi často se v regresní analýze obecně využívá regrese lineární. Naproti tomu má 

však logistická regrese vlastnost, že umožňuje určit, zda za daných podmínek jev nastane a 

s jakou pravděpodobností, Meloun a Militký (2012). 

Meloun a Militký (2012) ve své knize poukazují, že lze odlišit tři typy logistické 

regrese. Patří mezi ně logistická regrese binární, ordinální a nominální. 

a) Binární logistická regrese – závisle proměnná Y  může nabývat pouze dvou hodnot, 

například výhra nebo prohra, spokojenost či nespokojenost, přítomnost nebo 

nepřítomnost jevu. Závisle proměnná je tedy binárního charakteru. Nezávisle 

proměnné mohou být jednak spojité, ale také kategoriální.  

b) Ordinální logistická regrese – závisle proměnná Y je ordinálního charakteru. Může 

nabývat dvou a více možných stavů, například stoupající síly jako je silný nesouhlas, 

nesouhlas, souhlas a silný souhlas nebo velká nespokojenost, nespokojenost, neutrální 

postoj, spokojenost, velká spokojenost. Nezávisle proměnné mohou být jednak spojité, 

ale také kategoriální.  

c) Nominální logistická regrese – závisle proměnná je nominálního charakteru. Nezávisle 

proměnné mohou být jednak spojité, ale také kategoriální.  

Kleinbaum a Klein (2010) vysvětlují popularitu binární logistické regrese na základě 

toho, že logistická funkce, na které je model založen, musí ležet v intervalu 1;0 . Na základě 

tohoto faktu, lze v modelu předpokládat pravděpodobnost, zda jev za určitých podmínek 

nastane či nenastane.  
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Na základě výše zmíněných podmínek pro aplikaci logistické regrese, lze konstatovat, 

že vhodnou metodou pro analýzu nákupního chování (s ohledem na cíl doktorské dizertační 

práce) je právě regrese binární logistická, neboť vysvětlovaná proměnná Y  je binární a 

nabývá hodnot „koupil“ nebo „nekoupil“. Argumenty pro výběr této metody byly zmíněny 

v předcházejícím textu. Důležitou roli zde hraje vlastnost vysvětlované proměnné (nákupu), 

nejedná se o veličinu spojitou. Formulace modelu je blíže popsána v části Formulace modelu 

binární logistické regrese (3.3.1.3). 

V lineárním regresním modelu je jeho kvalita zhodnocena pomocí koeficientu 

determinace (R2), který uvádí, kolik procent rozptylu je vysvětleno modelem. Jeho hodnota se 

tedy pohybuje od 0 do 1. V logistickém regresním modelu klasický R2, tak jako v lineárním, 

neexistuje (Hilbe, 2009), bylo však vyvinuto několik Pseudo R2. Vyšší hodnota znamená lepší 

model. Jak uvádí Hosmer, Lemeshow a Sturdivant (2013) nízké hodnoty R2 v logistickém 

regresním modelu jsou standardní, tato hodnota často slouží a je užitečná k porovnávání (k 

vyhodnocování) jednotlivých konkurenčních modelů. 

Jak již bylo uvedeno, bylo vyvinuto několik Pseudo R2. Maddala v roce 1973 vyvinul 

Pseudo R2, které lze aplikovat na jakýkoliv model s použitím metody maximální věrohodnosti 

a je vyjádřeno jako  
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L  je maximální pravděpodobnost pro model bez prediktorů a  ̂L  je maximální 

pravděpodobnost pro model s prediktory, (Hu, Shao, Palta, 2006), Dougherty (2011). 

3.3.1.2 Využití logistické regrese 

Hendl (2009) ve své publikaci zmiňuje, že binární podoba logistické regresní analýzy je 

využívávána v případě, že závisle proměnná (vysvětlovaná proměnná) nabývá omezeného 

počtu hodnot, konkrétně dvou. Pomáhá popisovat, zda sledovaný jev v určité situaci nastane a 

s jakou pravděpodobností. 

Pro uplatnění binární logistické regrese v marketingu musí být splněny stejné 

předpoklady jako výše zmíněné. Využít ji lze v případě, když sledovaný jev nabývá dvou 

hodnot. Tato práce je zaměřena na analýzu faktorů ovlivňujících nákup farmaceutických 

produktů. V marketingovém řízení společností je uplatnitelná i pro sledování věrnosti značce, 
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nákupnímu chování u značky nebo služby, v případě měření spokojenosti zákazníků a 

identifikace faktorů, které ji ovlivňují. Pomocí logistické regrese lze snadno definovat cílovou 

skupinu zákazníků, na kterou by měla firma zaměřit své marketingové aktivity. Na základě 

výsledků získaných z analýzy dat, lze také odhadovat situaci a vývoj do budoucna, což je 

důležité pro marketingové plánování a přeneseně také pro plány celého analyzovaného 

podniku nebo trhu. 

3.3.1.3 Formulace modelu binární logistické regrese 

Existuje binární veličina iY  charakterizující kladnou a zápornou odpověď 𝑖-tého 

respondenta, tedy 

 
1 pro pozitivní odpověď,

0 pro negativní odpověď,
iY


 


 pro 1,...,i N , (3.2) 

kde N  je počet respondentů. Každý tento respondent je charakterizován vektorem 

 1 21, , ,....,i i i Kix x xx  obsahující K  prvků (Pecáková, 2007). 

Pravděpodobnost výskytu kladné odpovědi i-tého respondenta  1i iP P Y   na 

základě jeho charakteristického vektoru ix  lze vyjádřit funkcí  ; iF β x , jež je monotónně 

rostoucí  ; 0iF  β x  a má definiční obor  ,   a obor hodnot  1,0 , tedy platí, že 

  0F    a   1F    . Funkci pravděpodobnosti odpovědi lze psát jako 

  ;i iP F β x , (3.3) 

kde 𝜷je vektor parametrů  0 1, ,..., K   .  

Tyto vlastnosti jsou splněny mj. kumulativní distribuční funkcí logistického rozdělení 

(Pecáková, 2008) ve tvaru 

    1 ;
1

i

i
i i i

e
P P Y F

e




   



β x

β x
β x , (3.4) 

jež je zároveň funkcí pravděpodobnosti kladné odpovědi. Naproti tomu lze pravděpodobnost 

negativní odpovědi vyjádřit ve tvaru (Hosmer, Lemeshow a Sturdivant, 2013) 

    
1

1 0 1 ;
1 i

i i iP P Y F
e


     


β x

β x . (3.5) 
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Dále se definuje podíl pravděpodobnosti kladné a záporné odpovědi známé také jako 

šance (odds) ve tvaru (Pecáková, 2007) 

 
 

 

1

1 0
ii

i

P Y
e

P Y






 

 

β x

,

 (3.6) 

a dále tzv. logitovu transformaci (log-odds neboli logit dle Řezanková, 2011) vztahu (3.6).  

  ln
1

i ig




 
   
β x x . (3.7) 

Podíl šancí (odds ratio) pro dichotomií veličinu, tj. pro takové jx , které nabývá hodnot 

0 nebo 1, se spočítá dle následující rovnice (Hilbe, 2009) 

  
   

   
 

1 1 1
1,0 exp

0 1 0

j j

j

j j

x x
OR

x x

 


 

   
 

 
   
 

. (3.8) 

3.3.1.4 Odhad parametrů modelu logistické regrese 

K odhadu neznámých parametrů je nejčastěji používána metoda maximální 

věrohodnosti, která je využívána v uvedené regresní funkci. Tato metoda spočívá v nalezení 

parametrů pro maximum věrohodnostní funkce  l . Existuje pravděpodobnost kladné 

odpovědi i-tého respondenta charakteristického vektorem  ix , tedy 

    1i i iP Y  x x , (3.9) 

a dále pravděpodobnost negativní odpovědi 

      0 1 1 1i i i i iP Y P Y      x x x . (3.10) 

Sdruženou pravděpodobnost kladných a záporných odpovědí lze poté vyjádřit ve tvaru 

      
 1

1
ii
YY

i i i iP Y  


   x x x . (3.11) 

Jsou-li jednotlivá pozorování nezávislá, pak věrohodnostní funkce je určena jako součin 

rovnice (3.11) pro všechny respondenty, tedy 

      
 1

1

1
ii

N
YY

i i

i

l  




   β x x . (3.12) 

Odhad parametrů metodou maximální věrohodnosti je získán maximalizací logaritmu 

rovnice (3.12) ve tvaru, 
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1

ln ln 1 ln 1
N
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i

L l Y Y 


      β β x x

.

 (3.13) 

Maximum lze analyticky vyjádřit jako 

 
 

0
j

L








β
 pro 1,...,j K . (3.14) 

Odhad metodou maximální věrohodnosti bývá prováděn pomocí iteračních algoritmů, 

přičemž nejčastěji je používána Newton-Raphsonova metoda. Podle Pecáková (2007) princip 

této metody spočívá v aproximaci logaritmu věrohodnostní funkce v okolí počátečního 

odhadu pomocí prvních tří členů Taylorova rozvoje, přičemž počáteční odhad lze získat 

například metodou nejmenších čtverců. Hebák a kol (2005) popisují postup, který vede 

k nalezení maximálně věrohodných odhadů: (1) určení věrohodnostní funkce pro daný typ 

rozdělení, (2) určení logaritmu věrohodnostní funkce, (3) stanovení parciální derivace 

logaritmu věrohodnostní funkce podle prvků vektoru, (4) anulování získaných derivací a 

získání soustavy věrohodnostních rovnic a (5) řešením soustavy věrohodnostních rovnic. 

3.3.2 Faktorová analýza 

Do výzkumu jsou začleněny otázky týkající se vnímání bariér, benefitů, účinnosti, 

ohrožení a náchylnosti. Tato problematika je zjišťována na základě škálové proměnné 

(pětibodová škála), kde respondenti vyjadřovali míru souhlasu s nastavenými tvrzeními. Ve 

výzkumu je celkem 15 tvrzení, které je potřeba před provedením shlukové analýzy a 

sestavením typologie nejprve zredukovat do menšího počtu. Uvedená redukce je provedena 

na základě faktorové analýzy. Vhodnost použití faktorové analýzy lze vyhodnotit na základě 

KMO hodnoty (hodnota nad 0,5) nebo dle Barttletova testu Sphéricity (musí být potvrzena 

nulová hypotéza, která je založena na existenci korelací mezi sledovanými proměnnými). 

Pecáková (2008) uvádí, že hlavním úkolem faktorové analýzy je odhadnout faktorové 

zátěže ve tvaru korelačních koeficientů mezi původními proměnnými a společnými faktory, 

které jsou odvozené z korelační matice. V případě, že jsou faktorové zátěže odhadnuty 

metodou hlavních faktorů, tak lze faktorové skóre vypočítat jako 

𝑓𝑖𝑘 =  ∑ 𝑣𝑗𝑘𝑥𝑖𝑗/√𝑙𝑘
𝑝
𝑗      ,                                        (3.15) 
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kde 𝑓𝑖𝑘 je faktorové skóre, j (j = 1, 2, ..., p)  a k (k = 1, 2, ..., R) jsou parametry faktorového 

modelu, 𝑣 jsou prvky charakteristického vektoru, 𝑙 jsou charakteristická čísla redukované 

matice.  

Malhotra (2010) uvádí, že existují dva typy faktorové analýzy. Mezi tyto dvě skupiny 

analýz, které slouží pro redukci faktorů, se řadí faktorová analýza konfirmační pro ověřování 

specificky formulovaných hypotéz a explorační faktorová analýza, která se užívá v počáteční 

fázi výzkumu. Explorační faktorová analýza neslouží pro hledání závislostí a pro testování 

hypotéz, ale pouze pro redukci dat. V DDP je použita explorační faktorová analýza. Jedná se 

o nahrazení vztahů mezi sadou vzájemně spjatých proměnných malým počtem ne přímo 

pozorovatelných znaků. Mezi předpoklady využití explorační faktorové analýzy se řadí 

následující:  

 alespoň ordinální proměnná, 

 měření na škále, 

 dostatečná šířka škály, 

 proměnné nejsou příčinně svázány a 

 těsnost korelace alespoň 0,3. 

Jak bylo uvedeno, faktorová analýza slouží k redukci faktorů. Hendl (2012) uvádí, že 

existují tři hlavní kritéria, podle kterých lze rozhodnout, kolik faktorů má v modelu dále být. 

Tato tři kritéria jsou následující: 

a) použije se prvních q faktorů, které vysvětlí 90 % rozptýlenosti proměnných (může se 

použít i jiné procento), 

b) použijí se jen ty faktory, jejichž vlastní hodnota je větší než 1 (nebo také průměrná 

hodnota vlastních hodnot, jedná se o Kaiserovo kritérium) nebo 

c) vytvoří se scree graf, který zobrazuje vlastní hodnoty v sestupovém pořadí jejich 

velikosti. Graf ukazuje náhlý přechod z prudkého klesání do velmi mírného. Na 

základě daného bodu je rozhodnuto o vhodném počtu faktorů. 

Pro redukci faktorů se také kromě zmíněné faktorové analýzy může využít metody 

hlavních komponent, jde tedy také o metodu k redukování počtu proměnných pomocí 

proměnných nových, kde cílem je interpretace nových skupin proměnných nebo získání skórů 

(faktorové skóre) pro další analýzy. Hendl (2012) uvádí rozdíly mezi zmíněnými 

matematickými metodami pro redukci faktorů, tyto rozdíly jsou následující: 
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 faktorová analýza vychází z modelu dat, oproti tomu metoda hlavních komponent 

model nevyžaduje, 

 faktorová analýza vysvětluje kovariační matici pozorovaných proměnných, metoda 

hlavních komponent se snaží vysvětlit jejich rozptyly, 

 výpočet skórů je ve faktorové analýze složitější a je možno využít více metod, 

 v případě, že se zvýší počet hlavních komponent, tak dříve zjištěné komponenty se 

nemění, oproti tomu u faktorové analýzy se se změnou počtu faktorů změní také tvar 

uvažovaných faktorů. 

3.3.3 Shluková analýza 

Na základě faktorové analýzy jsou proměnné redukovány a získána faktorová skóre, 

která následně vstupují do shlukové analýzy s cílem vytvořit typologie zákazníků a následně 

je popsat dle demografických, geografických a psychografických charakteristik.  

Jak uvádí Hendl (2012), metody shlukové analýzy se vyvinuly z potřeby analyzovat 

informaci, která je obsažená v datech, které jsou generovány množinou objektů, o jejíž 

struktuře je toho velmi málo známo. Strukturou je chápáno rozdělení sledovaných objektů do 

systému kategorií, které zachycují podobnost objektů patřících do téže kategorie, tedy vnitřní 

homogennost a nepodobnost (rozdílnost) objektů patřících do různých kategorií na druhé 

straně, tedy vnější heterogennost. Hledají se tzv. přirozené skupiny.  

Řezanková (2011) popisuje, že vstupem pro shlukování je kontingenční tabulka a 

výstupem je identifikace skupin podobných kategorií. K posouzení vztahů mezi uvedenými 

kategoriemi je míra jejich podobnosti, resp. nepodobnosti. Řezanková, Húsek a Snášel (2009) 

zjednodušeně uvádí, že vstupem pro shlukování je datová matice a výstupem je identifikace 

shluků. 

Hendl (2012) zmiňuje, že se obecně rozeznávají tři druhy úloh shlukové analýzy (v 

originále cluster analysis) podle cíle. Cílem může být: 

 nalezení předem definovaného množství shluků, 

 nalezení množiny shluků, přičemž jejich počet není specifikován a  

 vytvoření hierarchického stromu. 
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Shluková analýza má podobné znaky jako analýza faktorová, pomocí obou metod se 

výzkumník snaží prozkoumat a najít vztahovou strukturu mezi proměnnými. Metody 

shlukování jsou ve většině případů založeny na využití měr nepodobnosti (nebo také 

podobnosti) objektů a shluků. Jedná z nejčastěji užívaných měr nepodobnosti je euklidovská 

vzdálenost v mezi dvěma vektory Y a Z. (Hendl, 2012) 

Jedná se o druhou mocninu sumy čtvercových vzdáleností mezi souřadnicemi objektů 

(Malhotra, 2010). Tato euklidovská vzdálenost je dána dvěma vektory Y a Z a rovnicí (Hendl, 

2012): 

 vYZ =  √∑ (yi − zi)2k
i=1 .                                                    (3.16) 

Malhotra (2010) uvádí další míry vzdálenosti, které lze ve shlukové analýze použít. 

Konkrétně zmiňuje čtverec euklidovské vzdálenosti, Manhattanskou vzdálenost nebo 

Čebyševovu vzdálenost (absolutní velikost odlišností mezi souřadnicemi dvou objektů). 

Existuje více metod shlukové analýzy. Malhotra (2010) specifikuje dvě hlavní metody 

shlukování, jde o hierarchické nebo nehierarchické shlukování. Metoda hierarchická se dále 

dělí na metodu nejbližšího souseda, metodu nejvzdálenějšího souseda, metodu průměrovou, 

metodu centroidní, Wardovu metodu a metodu mediánovou. 

V DDP je využito hierarchické (Hierarchical Cluster Analysis) a také nehierarchické 

shlukování (K-Means Cluster Analysis). V případě hierarchického shlukování se jedá o 

využití Wardovy metody a měření vzdálenosti pomocí čtverce Euklidovské vzdálenosti. 

Wardova metoda je založena na analýze rozptylu, tato metoda je obecně velmi účinná, avšak 

má tendence vytvářet menší shluky. S touto metodou je spojeno měření vzdáleností objektů 

pomocí čtverce euklidovské vzdálenosti.  

3.3.4 Ostatní metody analýzy 

Před zpracováním dat pomocí faktorové analýzy je využita korelační analýza. S jejím 

využitím je cílem zjistit, zda všechny jednotlivé postojové otázky mezi sebou korelují. 

V případě identifikace nekorelující proměnné dojde k jejímu odstranění z dalších analýz, 

primárně tedy faktorové analýzy, následně pak shlukové analýzy. Vzhledem k charakteru 

vstupujících dat (pětibodová škála) je využít Spearmanův korelační koeficient.  
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Pecáková (2008) uvádí, že korelace je chápána jako vzájemný a lineární vztah mezi 

veličinami. Korelační koeficient nabývá hodnot v intervalu 〈−1; +1〉. V případě existence 

nulové hodnoty korelace to značí absenci lineární závislosti sledovaných dvojic. U 

korelačního koeficientu je klíčové sledovat nejen jeho sílu, ale také jeho směr, zda se 

vyskytuje v kladných nebo záporných hodnotách. Korelace je dle Malhotra (2010) nejčastěji 

užívanou statistikou, která ukazuje sílu asociace mezi dvěma metrickými proměnnými 

(intervalové nebo poměrové). 

Testování závislosti mezi nominálními znaky je provedeno na základě chi-kvadrát 

testu dobré shody. Tento test zachycuje pozorované (naměřené) a očekávané četnosti. Je 

testováno, zda se očekávané četnosti rovnají pozorovaným (naměřeným). Rozdíl mezi 

pozorovanými a očekávanými četnostmi lze zobrazit v podobě testovací statistiky ve tvaru 

(Hendl, 2012)  

𝜒2 =  ∑
(𝑛𝑖−𝑛𝑝𝑖)2

𝑛𝑝𝑖

𝑘
𝑖=1 ,                                                 (3.17) 

kde k = počet možných hodnot kategoriální proměnné, 

ni= pozorovaná četnost v kategorii i, 

npi = teoretická (očekávaná) četnost v kategorii i. 

Poslední z použitých metod je analýza rozptylu (ANOVA test). Posuzují se hlavní a 

interakční efekty kategoriálních nezávislých proměnných na závisle proměnnou. Pomocí 

ANOVA testu se sledují rozdíly průměrů sledované závisle proměnné mezi skupinami 

(Hendl, 2012).   
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4 TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ NA FARMACEUTICKÉM TRHU 

Jedním z dílčích cílů doktorské dizertační práce je sestavení typologie zákazníků 

farmaceutického trhu s orientací na segment trhu volně prodejných léčiv a doplňků stravy. 

Typologie zákazníků může být obecně vytvořena na základě nákupního chování (frekvence a 

intenzita nákupu) nebo také na základě postojů. Právě analýza postojů bude v DDP využita. 

V DDP je využit model zdravotního přesvědčení. Tento model ve své podstatě pracuje 

s faktory individuálního přesvědčení, v konkrétním vyjádření se jedná o vnímání náchylnosti 

a závažnosti, vnímání benefitů, vnímání bariér a vnímání účinnosti. 

Informace ohledně vnímání produktů byly zjišťovány za pomocí tvrzení, postojových 

otázek, kde respondenti vyjadřovali míru souhlasu nebo nesouhlasu. Na základě rešerše 

literatury bylo vybráno patnáct klíčových tvrzení. Vzhledem k počtu tvrzení, je jejich úplné 

znění uvedeno v tabulce (Tab. 4.1) v dalším textu pak bude ve výstupech pracováno se 

zkratkami, které jsou uvedeny ve zmíněné tabulce.  

Tab. 4.1 Značení analyzovaných tvrzení 

Označení Formulace tvrzení 

T1 Doplňky stravy bych bral v případě doporučení lékařem. 

T2 Výrobci doplňků stravy uvádějí veškerá rizika, která jsou s užíváním spojena. 

T3 Jsem velmi náchylný k nemocem. 

T4 Většina lidí, které znám, užívají doplňky stravy. 

T5 Doplňky stravy pomáhají tělu dodávat výživu. 

T6 Doplňky stravy jsou dobré pro zdraví člověka. 

T7 Vitamíny a minerály slouží ke zmírnění projevu nemoci. 

T8 Nadměrná spotřeba doplňků stravy mi může způsobit problémy. 

T9 Informace prezentované výrobcem mohou být zavádějící a nepřesné. 

T10 Přesně znám účinky doplňků stravy na mé zdraví. 

T11 
Po užívání doplňků stravy se zlepšuje a udržuje celkové zdraví a fyzická 

výkonnost. 

T12 Používal bych doplněk stravy, i kdyby nebyla prokázána zdravotní účinnost. 

T13 Na doplňcích stravy mohou být někteří lidé závislí. 

T14 Užívání doplňků stravy je to nejlepší co pro sebe mohu udělat. 

T15 Nemoci mi způsobují velké pracovní nebo studijní komplikace. 
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Z patnácti uvedených tvrzení bude na základě shlukové analýzy vytvořena typologie 

spotřebitelů založená vnímání a postojích k farmaceutickým produktům. Vzhledem k počtu 

tvrzení by bylo obtížné s úplným seznamem ve shlukové analýze pracovat. Nejprve je využita 

faktorová analýza určená k redukci a vytvořené faktory (faktorová skóre) vstupují do 

shlukové analýzy. Redukce faktorů je provedena také pro jejich rozdělení pro potřeby modelu 

HBM. 

4.1 Redukce faktorů individuálního přesvědčení  

4.1.1 Korelace proměnných 

Před redukcí proměnných byla provedena korelační analýza proměnných vzájemně ke 

zjištění, zda se v jednotlivých tvrzeních neobjevuje případ proměnné, která s žádnou jinou 

nekoreluje. Vzhledem k typu proměnné (pětibodová škála) byl použit Spearmanův korelační 

koeficient.  

K práci je přiložena tabulka korelací mezi jednotlivými proměnnými (Příloha 2, Tab. 1 

a Tab. 4.2) včetně označení signifikance. Jak lze vidět, ve výčtu se nevyskytuje proměnná, 

která by nekorelovala s ostatními. V tabulce (Příloha 2, Tab. 1) je dle hladiny významnosti 

označena signifikance jednotlivých vztahů. Signifikantní korelace na 5% hladině významnosti 

jsou označeny * a korelace významné na 1% hladině jsou označeny **. 

Tab. 4.2 Korelace mezi tvrzeními (Spearmanův korelační koeficient) 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 

T1   0,246 0,101 0,148 0,185 0,182 0,134 0,13 -0,004 0,045 0,039 0,001 0,103 -0,023 0,153 

T2 0,246   0,126 0,161 0,236 0,204 0,09 -0,035 -0,2 0,352 0,3 0,156 -0,119 0,182 0,058 

T3 0,101 0,126   0,186 0,081 0,14 0,028 -0,04 -0,087 0,05 0,086 0,099 -0,087 0,254 0,254 

T4 0,148 0,161 0,186   0,231 0,206 0,097 -0,009 -0,004 0,246 0,184 0,213 0,004 0,157 0,194 

T5 0,185 0,236 0,081 0,231   0,69 0,337 0,019 -0,013 0,215 0,528 0,178 -0,122 0,311 0,195 

T6 0,182 0,204 0,14 0,206 0,69   0,318 -0,018 -0,054 0,272 0,6 0,148 -0,119 0,457 0,271 

T7 0,134 0,09 0,028 0,097 0,337 0,318   -0,072 -0,007 0,13 0,238 0,089 -0,024 0,119 0,184 

T8 0,13 -0,035 -0,04 -0,009 0,019 -0,018 -0,072   0,438 -0,061 -0,024 -0,194 0,39 -0,19 0,026 

T9 -0,004 -0,2 -0,087 -0,004 -0,013 -0,054 -0,007 0,438   0,004 -0,022 -0,062 0,322 -0,176 -0,038 

T10 0,045 0,352 0,05 0,246 0,215 0,272 0,13 -0,061 0,004   0,421 0,35 -0,078 0,32 0,136 

T11 0,039 0,3 0,086 0,184 0,528 0,6 0,238 -0,024 -0,022 0,421   0,228 -0,091 0,379 0,232 

T12 0,001 0,156 0,099 0,213 0,178 0,148 0,089 -0,194 -0,062 0,35 0,228   -0,098 0,335 0,009 

T13 0,103 -0,119 -0,087 0,004 -0,122 -0,119 -0,024 0,39 0,322 -0,078 -0,091 -0,098   -0,16 -0,093 

T14 -0,023 0,182 0,254 0,157 0,311 0,457 0,119 -0,19 -0,176 0,32 0,379 0,335 -0,16   0,271 

T15 0,153 0,058 0,254 0,194 0,195 0,271 0,184 0,026 -0,038 0,136 0,232 0,009 -0,093 0,271   
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V Tab. 4.2 je vyznačena síla a směr korelace mezi analyzovanými proměnnými. Lze 

konstatovat, že největší síla vztahu (síla korelace 0,69) pozitivního směru je identifikována u 

tvrzení, že doplňky stravy jsou dobré pro zdraví člověka a pomáhají dodávat tělu výživu. Dále 

pak s dodanou výživou pomocí doplňků stravy se zlepšuje a udržuje celkově zdraví a fyzická 

výkonnost.  

S mírou souhlasu ohledně zavádějících a nepřesných informací, které jsou prezentovány 

výrobci farmaceutických produktů, roste také souhlas, že nadměrná spotřeba doplňků stravy 

může lidskému tělu způsobit problémy. Potvrzení tohoto závěru pak přináší negativní 

korelace mezi tvrzením T2 a T9, výsledky ukazují, že zavádějící a nepřesné informace jsou 

právě na základě absence veškerých rizik a ohrožení, která se spotřebou farmaceutických 

produktů pojí.  

4.1.2 Faktorová analýza 

K provedení redukce faktorů byly využity různé metody a výsledky vzájemně 

porovnány, výstupy jednotlivých metod jsou uvedeny v příloze; metoda hlavních komponent 

(Příloha 2, Tab. 2 – Tab. 5), metoda hlavních os (Příloha 2, Tab. 6 – Tab. 9), zobecněná 

metoda nejmenších čtverců (Příloha 2, Tab. 10 – Tab. 13) a metoda maximální věrohodnosti 

(Příloha 2, Tab. 14 – Tab. 17). Na základě výsledků doložených v přílohách se jeví jako 

nejvhodnější metoda maximální věrohodnosti, její výsledky jsou dále prezentovány. Hodnoty 

KMO a vysvětlení rozptylu je u všech metod totožné. Výběr proběhl na základě zařazení 

proměnných do faktorů, míry vysvětlení rozptylu a na základě korelací faktorů s proměnnými. 

K určení počtu nových faktorů bylo využito Kaiserova pravidla, kdy se použijí jen ty 

faktory, jejichž vlastní hodnota je větší než jedna (hodnota Eigenvalue je větší než jedna). 

K rotaci faktorů byla využita metoda Varimax a faktorová skóre jsou získána na základě 

regresní metody.  

Před provedením redukce faktorů je nezbytné vyhodnotit vhodnost využití faktorové 

analýzy pro danou datovou matici. K vyhodnocení vhodnosti se dle teorie (podkapitola 3.3.2) 

používá Bartlettův test Sphéricity a adekvátnost dle míry Kaiser-Meyer-Olkin. Nulová 

hypotéza u Bartletova testu Sphéricity je formulovaná jako neexistence korelace mezi 

testovanými proměnnými. Jak lze vidět v tabulce (Tab. 4.3), je nulová hypotéza zamítnuta, 

mezi sledovanými proměnnými existují korelace. Konkrétní korelační koeficienty lze vidět 

v již uvedené tabulce (Tab. 4.2) nebo v příloze (Příloha 2, Tab. 1). 
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Druhým užívaným kritériem pro rozhodnutí vhodnosti aplikace faktorové analýzy je 

míra Kaiser-Meyer-Olkin. Hodnota tohoto měření musí být vyšší než 0,5, nejlépe však více 

než 0,7. Filtrační analýzy pro rozhodnutí o dalších krocích potvrdily vhodnost faktorové 

analýzy na základě výsledků obou rozhodovacích pravidel. 

Tab. 4.3 KMO a Bartlettův test Sphéricity – metoda maximální věrohodnosti 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,748 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 967,582 

df 105 

Sig. 0,000 

 

Při využití Kaiserova pravidla, kdy jsou použity jen faktory, jejichž vlastní hodnota je 

větší než jedna, bylo získáno pět nových faktorů. Při redukci patnácti do pěti nových faktorů 

je rozptyl vysvětlen z 61,1 % (Tab. 4.4) 

Tab. 4.4 KMO a Bartlettův test Sphéricity – metoda maximální věrohodnosti 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,656 24,370 24,370 3,127 20,845 20,845 2,081 13,872 13,872 

2 1,814 12,095 36,465 1,272 8,483 29,328 1,290 8,602 22,474 

3 1,320 8,803 45,268 0,750 4,998 34,326 1,226 8,170 30,644 

4 1,224 8,160 53,427 0,665 4,433 38,760 0,956 6,372 37,016 

5 1,150 7,670 61,097 0,586 3,909 42,669 0,848 5,653 42,669 

6 0,872 5,816 66,913       

7 0,794 5,294 72,207       

8 0,760 5,067 77,274       

9 0,678 4,523 81,797       

10 0,670 4,465 86,262       

11 0,530 3,536 89,798       

12 0,478 3,189 92,987       

13 0,440 2,933 95,919       

14 0,365 2,431 98,350       

15 0,247 1,650 100,000       

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Nerotovaná matice komponent (nerotované řešení) je doložena v příloze (Příloha 2, 

Tab. 16), s využitím rotace Varimax bylo nalezeno nejlepší vhodné řešení pro redukci 

proměnných a vytvoření nových faktorů. Rotovaná matice zobrazuje rozdělení čtrnácti 

proměnných do faktorů. Obsah matice (Tab. 4.5) zobrazuje korelace proměnných s novým 

faktorem, z matice byly odstraněny korelační koeficienty, jejichž výše je menší než 0,3. 

Proměnná T4 měla korelační koeficient nižší než 0,3, proto nebyla do nových faktorů 

zahrnuta. 

Tab. 4.5 Rotovaná matice komponent – metoda maximální věrohodnosti 

Rotated Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

T6 – účinky na zdraví člověka 0,832     

T5 – dodávání výživy 0,783     

T11- zlepšení zdraví a výkonnosti 0,610  0,385   

T7 – zmírnění projevů nemoci 0,402     

T8 – nadměrná spotřeba značí problémy  0,716    

T9 – zavádějící a nepřesné informace  0,665    

T13 – způsobení závislosti  0,478    

T10 – znalost účinků na zdraví   0,612   

T12 – konzumace i bez potvrzení   0,539   

T14 – to nejlepší pro tělo   0,478 0,439  

T15 – nemoc jako velká komplikace    0,519  

T3 – náchylnost k nemocem    0,507  

T4 – většina okolí užívá produkty      

T2 – rizika jsou výrobcem uváděna     0,665 

T1 – konzumace na základě doporučení     0,429 

Extraction Method: Maximum Likelihood. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

První skupinu faktorů tvoří čtyři tvrzení (T5, T6, T7 a T11), korelace proměnných 

s prvním faktorem lze vidět v Tab. 4.5. Na základě podobnosti jednotlivých tvrzení lze tento 

faktor označit jako vnímání benefitů (jeden z faktorů individuálního přesvědčení v HBM).  

 Doplňky stravy pomáhají tělu dodávat výživu (T5) 

 Doplňky stravy jsou dobré pro zdraví člověka (T6) 

 Vitamíny a minerály slouží ke zmírnění projevu nemoci (T7) 
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 Po užívání doplňků stravy se zlepšuje a udržuje celkové zdraví a fyzická výkonnost 

(T11). 

Druhý vytvořený faktor seskupil celkem tři proměnné (T8, T9 a T13), na základě 

podobnosti tvrzení lze faktor označit jako vnímání bariér (druhý z faktorů individuálního 

přesvědčení v HBM).  

 Nadměrná spotřeba doplňků stravy mi může způsobit problémy (T8). 

 Informace prezentované výrobcem mohou být zavádějící a nepřesné (T9). 

 Na doplňcích stravy mohou být někteří lidé závislí (T13). 

Třetí faktor tvoří opět tři proměnné (T10, T12 a T14), výše jejich korelačních 

koeficientů vztažených k novému faktoru jsou uvedeny v Tab. 4.5. Tento faktor lze vzhledem 

k zahrnutým proměnným nazvat jako vnímání účinnosti (třetí z faktorů individuálního 

přesvědčení v HBM). 

 Přesně znám účinky doplňků stravy na mé zdraví (T10). 

 Používal bych doplněk stravy, i kdyby nebyla prokázána zdravotní účinnost (T12). 

 Užívání doplňků stravy je to nejlepší co pro sebe mohu udělat (T14). 

Dvě proměnné (T15 a T3) byly zredukovány do jednoho faktoru, který lze dle obsahu 

dvou proměnných nazvat jako vnímání náchylnosti a ohrožení (čtvrtý z faktorů 

individuálního přesvědčení v HBM). 

 Jsem velmi náchylný k nemocem (T3). 

 Nemoci mi způsobují velké pracovní nebo studijní komplikace (T15). 

Poslední z vytvořených faktorů nesouvisí s modelem zdravotního přesvědčení, tvoří jej 

dvě proměnné (T2 a T1). Tento faktor lze nazvat jako transparentnost a potvrzení. 

 Doplňky stravy bych bral v případě doporučení lékařem (T1). 

 Výrobci doplňků stravy uvádějí veškerá rizika, která jsou s užíváním spojena (T2). 

Pomocí faktorové analýzy metodou maximální věrohodnosti bylo vytvořeno pět 

nových faktorů, které z podstatné části korespondují s faktory individuálního přesvědčení 

v modelu HBM. V dalších analýzách bude pracováno s vytvořenými faktorovými zátěžemi, 
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jejich propočet byl proveden na základě regresní metody. Nejprve budou začleněny do 

shlukové analýzy k sestavení typologie zákazníků. 

4.2 Sestavení typologie zákazníků 

Bylo provedeno hierarchické shlukování (Hierarchical Cluster Analysis) s využitím 

Wardovy metody a měření vzdáleností pomocí čtverce Euklidovské vzdálenosti. Na základě 

rozdílů koeficientu u hierarchického shlukování bylo doporučeno vytvořit 2 až 6 shluků. 

Přesný počet shluků byl dále odhadnut na základě nehierarchického shlukování. 

S pomocí nehierarchického shlukování (K-Means Cluster Analysis) bylo rozhodnuto o 

počtu pěti shluků. Bylo rozhodnuto na základě viditelných rozdílů mezi jednotlivými shluky, 

na základě počtu subjektů ve shlucích a dle výsledků ANOVA analýzy. S využitím výsledků 

ANOVA testu (signifikance) lze konstatovat, že u pěti sledovaných faktorů existují mezi 

vytvořenými segmenty rozdíly v průměrech. Tabulka ANOVA testu je uvedena v příloze 

(Příloha 3, Tab. 2). O počtu shluků bylo také rozhodnuto na základě viditelných rozdíků mezi 

shluky, tedy na základě viditelně odlišných odpovědí na vybrané postojové otázky. Tyto 

odlišnosti jsou dále použity pro názvosloví jednotlivých shluků. Číselné výsledky jsou 

prezentovány dále. 

Bylo vytvořeno pět shluků, které na základě svých charakteristik byly nazvány 

informovaní s důvěrou, naslouchaví, obezřetní spotřebitelé, nedůvěřiví a důvěřiví 

optimisté (nebojácní). Bylo uvedeno, že o počtu shluků rozhodovaly také jejich podíly v 

souboru. Strukturu segmentů v souboru lze vidět v grafu (Obr. 4.1). Největší podíl tvoří 

naslouchaví, následně pak nedůvěřiví a dále důvěřiví optimisté. Absolutní četnosti 

jednotlivých shluků jsou doloženy v příloze (Příloha 3, Tab. 1). 



90 
 

 

Obr. 4.1 Struktura shluků v souboru 

Názvy jednotlivých segmentů vychází z jejich průměrných hodnot vyjádřených u 

postojových otázek (Tab. 4.7) a také z faktorových skóre (tab. 4.6), kterých bylo u faktorů 

vytvořeno. V obou tabulkách jsou klíčové odlišující hodnoty zvýrazněny.  

Tab. 4.6 Průměrné hodnocení faktorů dle typologie zákazníků 

typologie 
vnímání 

benefitů 

vnímání 

bariér 

vnímání 

účinnosti 

vnímání 

náchylnosti a 

ohrožení 

transparentnost 

a potvrzení 

informovaní s důvěrou 0,350481 0,243607 1,15494 0,210674 0,298793 

naslouchaví -0,08861 -0,06605 -0,29699 -0,14819 0,6947 

obezřetní spotřebitelé 0,98847 0,461958 -0,42524 0,209305 -0,16777 

nedůvěřiví -0,8565 0,54946 -0,39699 -0,3458 -0,50345 

důvěřiví optimisté -0,07518 -1,1655 0,21288 0,230246 -0,49588 

První shluk lze nazvat informovaní s důvěrou, tato skupina vykazuje dle Tab. 4.6 

nadprůměrné hodnoty u vnímání účinnosti (k úrovni spíše souhlasím) a také 

k transparentnosti a potvrzení. Dle Tab. 4.5 se jedná o osoby, které přesně znají účinky 

produktů na zdraví člověka a věří, že užívání doplňků stravy je to nejlepší co pro své tělo 

mohou udělat. I v případě neprokázání zdravotní účinnosti by produkt nakupovali. Tato 

kategorie zastupuje trh z 16,8 %. 
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Naslouchaví tvoří 26 % trhu. Označení tohoto segmentu vzniklo zejména dle Tab. 4.5, 

kdy jsou doplňky stravy užívány na základě doporučení lékařem, zákazníci nevěří, že by se 

jednalo o nejlepší zdravou cestu pro člověka. 

Nejnižší podíl v souboru (16,6 %) tvoří obezřetní spotřebitelé. Tato kategorie 

vykazuje nadprůměrné hodnocení (blíže k hodnotě absolutního souhlasu) ve faktoru vnímání 

benefitů (Tab. 4.6), což také potvrzuje Tab. 4.7. Obezřetní spotřebitelé věří, že doplňky stravy 

dodávají tělu výživu a jsou dobré pro zdraví člověka s benefitem zmínění projevu nemoci, 

zároveň si však uvědomují, že nadměrná spotřeba může ohrožovat lidské zdraví. 

Více jak pětinu trhu tvoří nedůvěřiví zákazníci. Tato kategorie nevnímá benefity 

vybraných produktů (Tab. 4.6), ale spíše souhlasí se vnímáním bariér. Konkrétně se jedná o 

to, že nevěří v účinnost doplňků stravy a jejich schopnosti dodávat tělu výživu a být tak 

prospěšný pro zdraví člověka. Tito zákazníci si nemyslí, že by farmaceutické společnosti 

uváděly veškerá rizika, která se pojí s užíváním produktu, souhlasí s možnými zavádějícími a 

nepřesnými informacemi. A také s možností závislosti na farmaceutických produktech.  

Z jejich pohledu nejsou doplňky stravy to nejlepší, co pro své tělo mohou udělat. Hlavní 

rozdíl mezi předchozí kategorií (obezřetní spotřebitelé) a nedůvěřivými spočívá v tom, že 

obeřetní spotřebitelé mají víru v účinky doplňků stravy a jejich pozitivního vlivu na zdraví 

člověka, avšak si uvědomují také možná rizika plynoucí z nadměrného užívání nebo také 

zkresleného prezentování informací výrobci. Nedůvěřiví zákazníci však nevnímají benefity, 

ale vnímají spíše bariéry.  

Poslední kategorii tvoří důvěřiví optimisté (nebojácní) zákazníci (18,9 %). Při 

porovnání s předchozími, tak tito zákazníci nevnímají bariéry, které se mohou pojit se 

spotřebou léčiv. Nemyslí si, že by doplňky stravy mohly způsobovat zdravotní problémy a že 

by lidé mohli být na doplňcích stravy závislí. Věří, že prezentované informace jsou přesné a 

jasné. Používali by doplňky stravy i bez prokázané zdravotní účinnosti (Tab. 4.7). 
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Tab. 4.7 Průměrné hodnocení postojových otázek dle typologie zákazníků 

typologie T1 T2 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 

informovaní 

s důvěrou 
3,43 3,46 2,27 3,75 3,69 3,79 4,06 3,78 4,06 3,89 3,2 3,82 3,14 3,17 

naslouchaví 4,05 3,41 2,1 3,28 3,07 3,43 4,06 3,26 2,59 3,13 1,56 3,3 1,59 2,88 

obezřetní 

spotřebitelé 
3,87 2,22 2,33 4,29 4,19 3,87 4,55 3,93 2,47 3,47 1,61 3,61 2,25 3,17 

nedůvěřiví 3,11 1,68 1,72 2,13 2,29 3,24 4,37 4,16 2,12 2,18 1,61 4,17 1,4 2,42 

důvěřiví 

optimisté 
3 2,36 2,37 3,16 3,33 3,4 2,18 2,6 2,68 3,12 2,2 2,56 2,93 3,06 

Celkem 3,51 2,65 2,14 3,25 3,24 3,51 3,85 3,53 2,73 3,11 1,98 3,49 2,17 2,91 

 

4.3 Charakteristika vytvořené typologie 

K charakteristice vytvořených pěti typů zákazníků budou nejprve použity statistické 

testy k ověření statisticky významných rozdílů mezi skupinami (resp. segmenty, typologií). 

V případě nalezení statisticky významných rozdílů mezi skupinami, budou tyto četnosti nebo 

průměry u jednotlivých typů prezentovány. 

Vždy s ohledem na charakter testovaných proměnných bude využit (1) Chi-kvadrát test 

nezávislosti (pohlaví, zdravotní stav, ekonomický status, bydliště a záliby) nebo (2) ANOVA 

test k testování průměrů (průměrné roční výdaje, věk, počet členů domácnosti). Nákup nebude 

testován, jelikož tato problematika bude součástí následující kapitoly 5 (Identifikace faktorů 

ovlivňujících nákup). 

Nulová hypotéza v testování Chi-kvadrát je nadefinovaná tak, že neexistují statisticky 

významné rozdíly mezi testovanými skupinami. Na základě provedeného Chi-kvadrát testu 

nezávislosti byly prokázány statisticky významné rozdíly mezi typologií zákazníků a místem 

bydliště (Sig. 0,022), ekonomickým statusem (Sig. 0,022) a vzděláním (Sig. 0,011). 

Významnost u pohlaví (Sig. 0,178) a zdravotního stavu spojeného se zdravotním chováním 

(Sig. 0,907) nebyla potvrzena. Výstupy jsou uvedeny v příloze (Příloha 3, Tab. 3 – Tab. 7).  

Nulová hypotéza ANOVA testu byla formulována jako neexistence rozdílů 

v průměrech mezi testovanými skupinami (shluky). Výsledky ANOVA testů jsou doloženy 

v příloze (Příloha 3, Tab. 8 – Tab. 10). U věku nebyla dodržena podmínka rovnosti rozptylů 

mezi jednotlivými skupinami. ANOVA test není možné použít. U obou sledovaných 
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proměnných byla vyvrácena nulová hypotéza. Mezi jednotlivými segmenty zákazníků existují 

rozdíly v průměrných ročních výdajích (Sig. 0,008) a v počtech členů domácnosti (Sig. 

0,000). 

Byla prokázána statistická závislost mezi místem bydliště (s variantami město a 

vesnice) a typologií zákazníků. Jak lze vidět na grafu (Obr. 4.2), tak rozdíly vznikly zejména 

v segmentu naslouchavých, obezřetných spotřebitelů a nedůvěřivých. Výrazně větší podíl 

obezřetných spotřebitelů tvoří obyvatelé vesnic, tato kategorie vnímá nejvíce benefity, avšak 

uvědomuje si a vnímá také rizika spojená s nadměrným užíváním. Obyvatelé města mají 

největší zastoupení v segmentu naslouchavých a při porovnání s obyvateli vesnice také 

v segmentu nedůvěřivých. 

    

Obr. 4.2 Místo bydliště dle typologie zákazníků 

S růstem vzdělanosti se snižuje podíl informovaných s důvěrou a nebojácných, avšak 

na stranu roste podíl naslouchavých a obezřetných spotřebitelů a nedůvěřivých (Obr. 4.3). 

S růstem vzdělanosti roste potřeba mít deklarovanou účinnost daného produktu a roste také 

podezření, že nejsou uváděna veškerá rizika spojená s užíváním. Osoby s VŠ při srovnání se 

SŠ a nižším vzděláním věří nejméně, že užívání doplňků stravy je tou nejlepší cestou pro 

lidské zdraví. 
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Obr. 4.3 Dokončené vzdělání dle typologie zákazníků 

V segmentu studentů je téměř třetina osob naslouchavých, kteří důvěřují doporučení 

lékařů, nejmenší zastoupení mají v segmentu naslouchavých. Kategorie ostatní zahrnuje 

seniory, nezaměstnané a osoby na mateřské dovolené. Při porovnání této kategorie s kategorií 

studentů dosahuje výrazně větší převahy v segmentu informovaných s důvěrou. Nejmenší 

podíl je zde nebojácných osob. Podíly v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v grafu (Obr. 

4.4). 

 

Obr. 4.4 Ekonomický status dle typologie zákazníků 
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Byla prokázána statistická závislost mezi počtem členů domácnosti a typologií 

zákazníků, průměrná velikost domácnosti je uvedena v tabulce (Tab. 4.8). Tabulka obsahuje i 

hodnotu mediánu, tedy střední hodnotu, oproti aritmetickému průměru je očištěna o extrémní 

hodnoty. Nejnižší počet členů domácnosti je v segmentu nebojácných a největší počet členů je 

v segmentu obezřetných spotřebitelů. 

Tab. 4.8 Průměrný a mediánový počet členů domácností dle typologie zákazníků 

typologie průměr medián 

informovaní s důvěrou 3,0 3,0 

naslouchaví 2,9 3,0 

obezřetní spotřebitelé 3,5 4,0 

nedůvěřiví 2,8 3,0 

důvěřiví optimisté 2,8 2,0 

celkem 3,0 3,0 

Nejnižší roční finanční výdaj za farmaceutické produkty mají osoby v segmentu 

nedůvěřivých, vychází to již z jejich charakteristiky. Nejvyšší částku ročně vydají 

informovaní s důvěrou. Dle demografických charakteristik jsou to nejvíce senioři, ženy na 

mateřské nezaměstnaní a lidé se základním vzděláním a vyučení. Podobnou výši ročního 

výdaje učiní osoby ze segmentu nebojácných, tedy osoby, kteří si neuvědomují negativní 

důsledky farmaceutických produktů a možnou závislost na nich. V tabulce (Tab. 4.9) jsou 

k dispozici výsledky za jednotlivé segmenty, je prezentována průměrná hodnota a také 

medián (50% kvantil), roční výdaje jsou očištěny o případné extrémní hodnoty.  

Tab. 4.9 Průměrný a mediánový roční výdaj (v Kč) dle typologie zákazníků 

Typologie průměr medián 

informovaní s důvěrou 2892,1 1500,0 

Naslouchaví 1542,1 1000,0 

obezřetní spotřebitelé 1528,6 1000,0 

Nedůvěřiví 954,9 737,5 

důvěřiví optimisté 2650,0 1478,0 

Celkem 1845,8 1000,0 

 

  



96 
 

5 IDENTIFIKACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH NÁKUP 

V předchozí kapitole byla vytvořena typologie zákazníků farmaceutického trhu 

v závislosti na jejich postoji a vnímání daného trhu, jedná se o jednu ze vstupujících 

proměnných (psychologické faktory), která může ovlivňovat nákupní chování. 

V dalším textu budou testovány faktory personální (pohlaví, věk, ekonomický status, 

vzdělání, počet členů domácnosti, místo bydliště) a psychologické faktory (vnímání, 

typologie zákazníků, zdravotní stav) a externí faktory (informační zdroje). Identifikace a 

odhad modelu rovnice pravděpodobnosti pro každou z deseti produktových kategorií bude 

provedena s využitím binární logistické regresní analýzy. Rozdělení jednotlivých kategorií 

faktorů (personální, psychologické a externí faktory) vychází ze struktury modelu zdravotního 

přesvědčení (HBM). 

Jako zdravotní chování v psychografických faktorech je chápáno hodnocení 

zdravotního stavu (intenzity nemoci během roku) a dochází za lékařem. Zda respondenti 

využívají kontaktu s lékařem či nikoliv a zda hodnotí roční onemocnění jako téměř žádné, 

občasné nebo velmi časté. Tato proměnná byla zařazena do psychografických faktorů z toho 

důvodu, že není měřena na bázi skutečné frekvence, ale na bázi sebevnímání (intenzita 

nemoci). Pro některé může být nemoc dvakrát ročně hodnocena jako ojedinělá (zanedbatelná), 

pro jiné osoby se může jednat o velmi častý jev. Vnímání tohoto jevu může ovlivnit přijímání 

(nákup) farmaceutických produktů. 

Před provedením stěžejních analýz, respektive odhadu modelu (podkapitoly 5.1 – 

5.10), je nezbytné kategorizovat externí faktory do menších skupin (faktorů). Ve výzkumném 

nástroji byla tato otázka rozpracována podrobně a měřena na pětibodové škále. K redukci 

faktorů byla využita faktorová analýza. Bylo redukováno jedenáct informačních zdrojů, mezi 

které patřila rodina, partner, přátelé, prodejci, lékaři, lékárníci, reklama v časopise, reklama 

v televizi, internetová reklama, recenze a blogy a diskuzní fóra. 

Dle výsledků uvedených v příloze (Příloha 4, Tab. 1 – Tab. 4) lze faktorovou analýzu 

použít (na základě hodnoty KMO a výsledku významnosti testu Sphéricity). Metodou 

hlavních komponent, která se jevila jako nejlepší pro zpracování dat, byly vytvořeny čtyři 

nové faktory (vysvětleného 79 % rozptylu). Byla využita rotace metodou Varimax a faktorové 

skóre byly získány pomocí regrese. 
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Původních jedenáct proměnných bylo rozřazeno do čtyř faktorů s novými názvy; (1) 

komerční zdroje (reklama v televizi, reklama v časopise, internetová reklama a prodejci), (2) 

osobní zdroje (rodina, partner, přátelé), (3) internetové nekomerční zdroje (diskuzní fóra, 

recenze a blogy), (4) odborné zdroje (lékaři a lékárníci). Pro nové faktory byly propočítány 

regresní metodou faktorové zátěže, se kterými bude v dalších analýzách pracováno jako 

s poměrovou proměnnou. 

Následující podkapitoly (5.1 – 5.10) obsahují odhady modelů logistické regrese pro 

každou z produktových kategorií, mezi které patří: 

 klouby a kosti, 

 ledviny a močové cesty, 

 migréna a bolest, 

 oči a zrak, 

 paměť a mysl, 

 pleť, vlasy a nehty, 

 srdce a cholesterol, 

 nachlazení a 

 multivitaminy. 

V první fázi budou jednotlivé proměnné do modelu vstupovat samostatně 

k identifikaci, zda existuje či nikoliv vliv na nákup vybrané kategorie a následně bude 

odhadnut celkový model pro danou kategorii a výstupy budou prezentovány a interpretovány. 

V analýze pomocí binární logistické regrese je využita metoda Enter. Budou postupně 

prezentovány výstupy samotného modelu (doložené v přílohách), včetně rovnice modelu, 

následně bude interpretována kvalita modelu na základě Pseudo R2 a Hosmer-Lemeshowovův 

testu a podíl šancí (odds ratio), včetně konfidenčního intervalu pro podíl šancí. 

Značení pro vysvětlovanou proměnnou (nákup produktových kategorií) je použito 

následovně, jako 0 v případě, že nebyl nákup v průběhu 12 měsíců realizován a 1 v případě, 

že nákup byl za posledních 12 měsíců realizován. Z dotazníku byly sloučeny dané varianty 

pro realizovaný nákup. Vysvětlující proměnné byly uvedeny v textu úvodní části této 

kapitoly. Jednotlivé proměnné jsou charakteru kategorického, ale také spojitého. Pro 
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kategorické proměnné bude vždy zvolena první referenční kategorie. Referenční skupiny byly 

zvoleny následující:  

 muž pro pohlaví,  

 zaměstnanec pro ekonomický status,  

 základní a vyučen pro vzdělání, 

 město pro místo bydliště, 

 „nebývám téměř vůbec nemocný/á“ pro zdravotní chování a  

 „informovaní s důvěrou“ pro vytvořenou typologii zákazníků. 

5.1 Klouby a kosti 

V úvodu kapitoly 5 jsou specifikovány faktory, které jsou v průběhu celé DDP 

testovány a souvisí s modelem zdravotního přesvědčení. V první části byly testovány 

izolovaně. Ze všech personálních, psychologických a externích faktorů jsou do modelu pro 

tuto produktovou kategorii zahrnuty věk, ekonomický status a vzdělání, vnímání, typologie 

zákazníků a informační zdroje. U pohlaví, velikosti domácnosti, charakteru bydliště a 

zdravotního chování nebyl na 5% hladině významnosti prokázán vliv na nákup produktů na 

klouby a kosti. Problémy s klouby a kostmi mohou nastávat v souvislosti s růstem věku, tento 

fakt byl v první fázi prokázán i testováním. 

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů na klouby a kosti a s vysvětlujícími proměnnými věk, ekonomický status, vzdělání, 

typologie zákazníků, vnímání a informační zdroje. Výstupy modelu jsou k dispozici v Příloze 

5, Tab. 1 – Tab. 9. 

Tab. 5.1 zachycuje hodnotu Pseudo R2 odhadnutého modelu, tedy kvalitu modelu. Jak 

bylo uvedeno ve čtvrté kapitole, pro logistický regresní model jsou nízké hodnoty ukazatele 

R2 obvyklé. Hodnota dle Nagelkerke dosahuje 26,9 %. 

Tab. 5.1 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – klouby a kosti 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 270,494a ,185 ,269 
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Významnost modelu lze testovat na základě Hosmer-Lemeshowova testu dobré shody. 

Nulová hypotéza je formulována jako neexistence rozdílů mezi pozorovanými a 

predikovanými hodnotami. Hypotéza alternativní zní, že mezi hodnotami pozorovanými 

(naměřenými) a těmi predikovanými modelem jsou statisticky významné rozdíly. Veškerá 

testování v DDP probíhají na 5% hladině významnosti. Dle výsledků v tabulce (Tab. 5.2), 

konkrétně dle hodnoty signifikance Hosmer-Lemeshowova testu (0,722), se přijímá nulová 

hypotéza, mezi naměřenými hodnotami a hodnotami predikovanými není rozdíl. Model je 

tedy vhodný k odhadu pravděpodobnosti nákupu produktů na klouby a kosti. 

Tab. 5.2 Hosmer - Lemeshow Test – klouby a kosti 

Step Chi-square df Sig. 

1 5,332 8 ,722 

Model je možné na základě zvolených vysvětlujících proměnných sestavit. V příloze 

(Příloha 5, Tab. 9) lze vidět, že procentuální úspěšnost navrženého modelu je 78,9 %. 

Konkrétní odhad proměnných je uveden v tabulce (Tab. 5.3). 

V tabulce (Tab. 5.3) byly vstupujícími faktory věk, ekonomický status, vzdělání, 

typologie, faktory vnímání a informační zdroje. Na základě hodnot signifikance v tabulce lze 

vidět, že statisticky významnou proměnnou ovlivňující nákup je věk, typologie zákazníků, 

vnímání a externí zdroje informací. 

Věk respondentů je statisticky významnou veličinou, která determinuje nákup 

produktů na klouby a kosti. Šance na nákup produktů na klouby a kosti je 1,054krát větší než 

s věkem nižším (při srovnání rozdílu jednoho roku). U starších občanů je větší šance na nákup 

právě těchto produktů.  

Statisticky významná vysvětlující proměnná je také typologie zákazníků. U pátého 

shluku (důvěřiví optimisté) byla zaznamenána statistická významnost (0,035). Podíl šancí je 

ve výši 4,755. Šance, že nakoupí produkty na klouby a kosti segment důvěřivých optimistů, je 

4,755krát větší než u segmentu informovaných s důvěrou. V tabulce (Tab. 5.3) je uveden také 

konfidenční interval s 95% pravděpodobností pro podíl šancí, horní interval tvoří až hodnota 

20,181. Šance, že nakoupí produkty segment nebojácných, může být až 20krát větší než že 

nakoupí segment informovaných s důvěrou. 
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Mezi další statisticky významné proměnné patří vnímání benefitů (sig. 0,001) a 

vnímání účinnosti (sig. 0,008). Šance na nákup produktů je s vyšším vnímáním benefitů 

2,41krát vyšší a s vyšším vnímáním účinnosti je tato šance 2,183krát vyšší.  

Posledním statisticky významným faktorem jsou osobní zdroje informací (rodina, 

přátelé a partner). Podíl šancí v tomto případě je roven 0,666. Jestliže zákazníci přikládají 

vyšší váhu těmto informačním zdrojům, je šance nákupu produktů na klouby a kosti nižší. 

Tab. 5.3 Proměnné v modelu – klouby a kosti 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

vek ,053 ,018 8,133 1 ,004 1,054 1,017 1,093 

status   3,095 3 ,377    

status(1) ,157 ,436 ,129 1 ,719 1,170 ,497 2,752 

status(2) ,914 ,684 1,785 1 ,182 2,495 ,652 9,544 

status(3) -,764 ,677 1,274 1 ,259 ,466 ,124 1,755 

vzdelani   ,815 2 ,665    

vzdelani(1) -,265 ,589 ,203 1 ,653 ,767 ,242 2,435 

vzdelani(2) ,066 ,581 ,013 1 ,909 1,069 ,342 3,336 

shluky   5,357 4 ,253    

shluky(1) ,810 ,666 1,480 1 ,224 2,249 ,609 8,297 

shluky(2) ,219 ,718 ,093 1 ,760 1,245 ,305 5,086 

shluky(3) ,998 ,778 1,648 1 ,199 2,714 ,591 12,466 

shluky(4) 1,559 ,738 4,469 1 ,035 4,755 1,120 20,181 

vnímání benefitů ,880 ,257 11,712 1 ,001 2,410 1,456 3,989 

vnímání bariér ,432 ,280 2,375 1 ,123 1,540 ,889 2,667 

vnímání účinnosti ,781 ,292 7,132 1 ,008 2,183 1,231 3,871 

vnímání 

náchylnosti 
-,108 ,241 ,202 1 ,653 ,898 ,560 1,438 

transparentnost -,101 ,266 ,143 1 ,706 ,904 ,537 1,524 

komercni_zdroje ,291 ,160 3,312 1 ,069 1,338 ,978 1,830 

osobni_zdroje -,407 ,171 5,638 1 ,018 ,666 ,476 ,931 

internetove_zdroje -,051 ,171 ,089 1 ,765 ,950 ,679 1,329 

odborne_zdroje -,017 ,167 ,011 1 ,918 ,983 ,709 1,363 

Constant -3,747 1,245 9,055 1 ,003 ,024   

a. Variable(s) entered on step 1: vek, status, vzdelani, shluky, FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1, FAC4_1, FAC5_1, 

komercni_zdroje, osobni_zdroje, internetove_zdroje, odborne_zdroje. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že existuje statisticky významný vztah mezi nákupem 

produktů na klouby a kosti (vysvětlovaná proměnná) a věkem, typologií, vnímáním a 

informačními zdroji (vysvětlující proměnné). Formulace funkce pro pravděpodobnost kladné 

odpovědi pro produkty na klouby a kosti dle vzorce (3.4) v metodice je následující 

𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(−3,747+0,053∗𝑣𝑒𝑘+1,559∗𝑠ℎ𝑙𝑢𝑘𝑦(4)+0,88∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑢+0,781∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑢𝑐𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖−0,407∗𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛𝑖_𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒)

1+ 𝑒(−3,747+0,053∗𝑣𝑒𝑘+1,559∗𝑠ℎ𝑙𝑢𝑘𝑦(4)+0,88∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑢+0,781∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑢𝑐𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖−0,407∗𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛𝑖_𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒), 

                       (5.1) 

kde věk je měřen jako spojitá proměnná, shluk 4 tvoří důvěřiví optimisté, vnímání benefitů, 

vnímání účinnosti a osobní zdroje jsou spojité proměnné v podobě faktorových skóre. 

5.2 Ledviny a močové cesty 

V první části analýzy bylo opět testováno, zda jednotlivé dílčí faktory ovlivňují 

v zatím nedientifikované míře nákupní chování u produktů na ledviny a močové cesty. 

Z analyzovaných personálních, psychologických a externích faktorů byly identifikovány 

celkem tři, které mají na nákup vliv. Na nákup produktů na ledviny a močové cesty má dle 

prvních analýz vliv pohlaví, zdravotní chování a informační zdroje. U věku, 

ekonomického statusu, vzdělání, velikosti domácnosti, charakteru bydliště, typologii 

zákazníků, vnímání bariér, ohrožení, benefitů a účinnosti nebyl prokázán vliv.  

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů na ledviny a močové cesty a s vysvětlujícími proměnnými pohlaví, zdravotní 

chování a informační zdroje. Výstupy modelu jsou k dispozici v Příloze 6, Tab. 1 – Tab. 9. 

Tab. 5.4 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – ledviny a močové cesty 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 265,471a ,138 ,208 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

V tabulce (Tab. 5.4) je k dispozici hodnota kvality odhadnutého modelu (Pseudo R2), 

v tomto modelu je hodnota Nagelkerke R2 nižší než v předchozím, 20,8 %.  

Tab. 5.5 Hosmer - Lemeshow Test – ledviny a močové cesty 

Step Chi-square df Sig. 

1 11,836 8 ,159 
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Tabulka (Tab. 5.5) uvádí opět vhodnost využití daného modelu pro výpočet 

pravděpodobnosti nákupu a šance nákupu. Na základě hodnoty signifikance Hosmer-

Lemeshowova testu (0,159) lze konstatovat, že odhadnutý model je vhodný, přijímá se nulová 

hypotéza, mezi naměřenými hodnotami a hodnotami predikovanými není rozdíl. Na základě 

hodnoty v tabulce v příloze (Příloha 6, Tab. 9) je uvedena celková úspěšnost navrženého 

modelu ve výši 75,9 %. 

Následující tabulka (Tab. 5.6) zachycuje odhad koeficientů a konstanty v modelu 

včetně jejich významnosti. Do modelu jako vysvětlující proměnné vstupovalo pohlaví, 

zdravotní stav a zdroje informací. Statisticky významný je vliv pohlaví a zdravotního stavu.  

Pohlaví má statisticky významný vliv na nákup produktů na ledviny a močové cesty. 

Jako referenční kategorie byl nastaven muž a vzhledem k hodnotě podílu šancí lze 

konstatovat, že šance nákupu produktů na ledviny a močové cesty u ženy je téměř 4x větší než 

u muže. 

Tab. 5.6 Proměnné v modelu – ledviny a močové cesty 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

pohlavi(1) 1,348 ,350 14,826 1 ,000 3,850 1,938 7,645 

zdravotni_stav   9,564 4 ,048    

zdravotni_stav(1) ,889 ,465 3,658 1 ,056 2,433 ,978 6,051 

zdravotni_stav(2) 1,234 ,496 6,183 1 ,013 3,435 1,299 9,088 

zdravotni_stav(3) 2,437 ,948 6,605 1 ,010 11,442 1,783 73,409 

zdravotni_stav(4) 1,234 1,485 ,690 1 ,406 3,433 ,187 63,098 

komercni_zdroje ,278 ,147 3,592 1 ,058 1,320 ,991 1,759 

osobni_zdroje ,084 ,161 ,269 1 ,604 1,087 ,793 1,491 

internetove_zdroje ,001 ,157 ,000 1 ,993 1,001 ,736 1,363 

odborne_zdroje ,006 ,161 ,001 1 ,973 1,006 ,733 1,379 

Constant -2,912 ,465 39,126 1 ,000 ,054   

a. Variable(s) entered on step 1: pohlavi, zdravotni_stav, komercni_zdroje, osobni_zdroje, internetove_zdroje, 

odborne_zdroje. 

Další statisticky významnou proměnnou je zdravotní stav. Šance nákupu těchto 

produktu je u osob, které bývají v průběhu roku občas nemocné a dochází s problémy za 

lékařem 3,435krát větší než u osob, které nemocné téměř nebývají. Jedná se o vnímanou míru 
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nemoci. Šance nákupu těchto produktů u osob, které bývají často nemocné, ale nenavštěvují 

lékaře je 11,442krát vyšší než u osob, které nebývají v průběhu roku téměř vůbec nemocné 

(vnímaná míra nemocnosti). Tato šance může být až 73krát větší (viz konfidenční interval 

v Tab. 5.6). 

Byl potvrzen statisticky významný vztah mezi nákupem produktů na ledviny a močové 

cesty (vysvětlovaná proměnná) a pohlavím a zdravotním stavem (vysvětlující proměnné). 

Formulace funkce pro pravděpodobnost kladné odpovědi (nákup produktů na ledviny a 

močové cesty) dle vzorce (3.4) v metodice je následující 

                  𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(−2,912+1,348∗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖(1)+1,234∗𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑜𝑡𝑛𝑖_𝑠𝑡𝑎𝑣(2)+2,437∗𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑜𝑡𝑛𝑖_𝑠𝑡𝑎𝑣(3))

1+ 𝑒(−2,912+1,348∗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖(1)+1,234∗𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑜𝑡𝑛𝑖_𝑠𝑡𝑎𝑣(2)+2,437∗𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑜𝑡𝑛𝑖_𝑠𝑡𝑎𝑣(3)),     (5.2) 

kde pohlavi(1) je žena, zdravotní stav(2) jsou lidé, kteří bývají občas nemocí a docházejí za 

lékařem, zdravotní stav(3) jsou osoby, které jsou často nemocné, ale provádějí samoléčbu bez 

pomoci lékaře. 

5.3 Migréna a bolest 

Také u produktové kategorie na léčbu a zmírnění projevů migrény a bolesti bylo 

provedeno prvotní testování. Bylo identifikováno, že na nákup mají vliv čtyři ze sledovaných 

proměnných, jedná se o vliv pohlaví, věku, zdravotního chování a informačních zdrojů. 

Mezi faktory, které byly z důvodu neidentifikovaného vlivu vyloučeny z dalších analýz, patří 

ekonomický status, výše dosaženého vzdělání, velikost domácnosti, charakter místa bydliště 

dle míry urbanizace, typologie zákazníků, vnímání bariér, ohrožení benefitů a účinnosti. 

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů na migrénu a bolest a s vysvětlujícími proměnnými pohlaví, věk, zdravotní chování 

a informační zdroje. Výstupy modelu jsou k dispozici v Příloze 7, Tab. 1 – Tab. 9. 

Tab. 5.7 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – migréna a bolest 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 343,198a ,150 ,200 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Hodnota Nagelkerke Pseudo R2 (kvalita modelu) je v tomto případě podobná jako 

předcházející, 20 % (Tab. 5.7). V tabulce následující (Tab. 5.8) je uvedena výsledná hodnota 

Hosmer-Lemeshowova testu dobré shody. Hodnota signifikance je 0,208 a na základě 
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porovnání s nastavenou hodnotou významnosti lze vytvořit závěr, že mezi pozorovanými a 

predikovanými hodnotami není žádný rozdíl. Odhad modelu lze použít. Úspěšnost odhadu 

modelu pro migrénu a bolest je 69,3 % (viz Příloha 7, Tab. 9). 

Tab. 5.8 Hosmer - Lemeshow Test – migréna a bolest 

Step Chi-square df Sig. 

1 10,883 8 ,208 

Odhadnuté koeficienty a konstanta modelu včetně hodnoty významnosti a v případě 

možnosti také odhadnuté podíly šancí a jejich interval jsou uvedeny v tabulce (Tab. 5.9). Byl 

odhadován nákup v závislosti na pohlaví, zdravotním chování, informačních zdrojích a věku. 

Dle hodnot signifikance v tabulce lze konstatovat, že na nákup produktů na migrénu a bolest 

má vliv pouze pohlaví a komerční zdroje informací. 

Tab. 5.9 Proměnné v modelu – migréna a bolest 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

pohlavi(1) 1,136 ,272 17,422 1 ,000 3,115 1,827 5,311 

zdravotni_stav   4,112 4 ,391    

zdravotni_stav(1) ,376 ,325 1,335 1 ,248 1,457 ,770 2,757 

zdravotni_stav(2) ,438 ,385 1,295 1 ,255 1,550 ,729 3,295 

zdravotni_stav(3) 2,073 1,268 2,671 1 ,102 7,947 ,662 95,464 

zdravotni_stav(4) -,579 1,438 ,162 1 ,687 ,561 ,033 9,391 

komercni_zdroje ,320 ,138 5,357 1 ,021 1,378 1,050 1,807 

osobni_zdroje ,042 ,137 ,095 1 ,758 1,043 ,798 1,364 

internetove_zdroje ,037 ,147 ,063 1 ,802 1,038 ,778 1,383 

odborne_zdroje ,016 ,134 ,015 1 ,903 1,016 ,781 1,323 

vek -,021 ,011 3,575 1 ,059 ,979 ,958 1,001 

Constant -,391 ,450 ,752 1 ,386 ,677   

a. Variable(s) entered on step 1: pohlavi, zdravotni_stav, komercni_zdroje, osobni_zdroje, internetove_zdroje, 

odborne_zdroje, vek. 

Signifikance dosáhla u pohlaví hodnotu 0,000 a podíl šancí je ve výši 3,115. Šance, že 

žena nakoupí produkty na migrénu a bolest je 3,115krát větší než šance, že tyto produkty 

nakoupí muž.  
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Významnost komerčních zdrojů informací (reklama v časopise, reklama v televizi, 

internetová reklama a osobní prodejci firem) dosahuje hodnoty 0,021, tento faktor působí na 

nákup produktů na migrénu a bolest. Dle hodnoty podílu šancí lze učinit závěr, že šance na 

nákup v případě vyššího vnímání vlivu komerčních zdrojů informací 1,378krát vyšší než u 

nižšího vnímání důležitosti informačních zdrojů. V tomto případě se jeví marketingová 

komunikace firem jako účinná. 

Byl potvrzen statisticky významný vztah mezi nákupem produktů na migrénu a bolest 

(vysvětlovaná proměnná) a pohlavím a informačními zdroji (vysvětlující proměnné). 

Formulace funkce pro pravděpodobnost kladné odpovědi (nákup produktů na migrénu a 

bolest) dle vzorce (3.4) v metodice je následující 

                    𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(1,136∗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖(1)+0,32∗𝑘𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑛𝑖_𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒)

1+ 𝑒(1,136∗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖(1)+0,32∗𝑘𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑛𝑖_𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒),             (5.3) 

kde pohlavi(1) jsou ženy a komerční zdroje jsou v podobě poměrové proměnné (faktorová 

skóre) a zachycují vliv reklamy v TV, v časopise, na internetu a obchodní zástupce firmy. 

5.4 Oči a zrak 

Problémy, které se týkají očí a zraku, se mohou pojit s věkem, s výkonem práce (práce 

s počítačem, prašné prostředí) nebo také s genetikou. Součástí testování však byly dříve 

uvedené faktory personální, psychologické a externí.  

Mezi faktory, které ovlivňují nákup produktů na oči a zrak, a které jsou součástí 

dalších analýz, patří pouze tři, které jsou charakteru psychologického a externího. Na nákup 

působí typologie zákazníků, vnímání benefitů, bariér, účinnosti a ohrožení a v poslední 

řadě informační zdroje. Nebyl prokázán vliv všech testovaných personálních faktorů 

(pohlaví, věk, ekonomický status, vzdělání, domácnost, bydliště) a také vliv psychologického 

faktoru charakteru zdravotního chování. 

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů na oči a zrak a s vysvětlujícími proměnnými pohlaví, věk, vzdělání, typologie 

zákazníků a vnímání bariér, ohrožení, benefitů a účinnosti. Komplexní výstupy, které nejsou 

součástí textu, jsou uvedeny v příloze (Příloha 8, Tab. 1 – Tab. 9). 
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Tab. 5.10 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – oči a zrak 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 257,022a ,115 ,179 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Kvalita odhadnutého modelu je ze všech zatím analyzovaných nejnižší, hodnota 

Nagelkerke R2 dosahuje výše 17,9 % (Tab. 5.10). Hosmer a Lemeshowovův test je zobrazen 

v tabulce (Tab. 5.11). Signifikance má hodnotu 0,059, potvrzuje se nulová hypotéza, 

naměřené hodnoty jsou podobné predikovaným hodnotám. Model lze použít. Celková 

úspěšnost odhadu modelu je uvedena v příloze (Příloha 8, Tab. 9) a je ve výši 77,7 %. 

Tab. 5.11 Hosmer - Lemeshow Test – oči a zrak 

Step Chi-square df Sig. 

1 15,023 8 ,059 

V případě produktů na oči a zrak byly testovány tři proměnné; externí zdroje, shluky a 

faktory vnímání. Statistická významnost, vliv vysvětlujících proměnných na nákup produktů 

na oči a zrak byla prokázána pouze u typologie a u informačních zdrojů (komerční zdroje 

obsahující reklamu v časopise, v televizi, internetovou reklamu a prodejce). 

Šance na nákup produktů na oči a zrak je u segmentu obezřetných spotřebitelů 4,26krát 

vyšší než u segmentu informovaných s důvěrou (výsledky viz Tab. 5.12). Signifikance 

proměnné je 0,041. Tento segment věří v doplňky stravy a také v jejich účinky, avšak 

uvědomuje si i možná zdravotní rizika plynoucí z přemíry užívání produktů. 

Druhým a zároveň posledním faktorem, který ovlivňuje nákup produktů na oči a zrak 

jsou komerční informační zdroje (signifikance je rovna 0,000). Šance na nákup tohoto 

produktu je 1,804krát vyšší v případě, že sílí důležitost komerčních zdrojů jako informačního 

kanálu. 
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Tab. 5.12 Proměnné v modelu – oči a zrak 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

shluky   5,188 4 ,269    

shluky(1) 1,067 ,695 2,357 1 ,125 2,907 ,744 11,356 

shluky(2) 1,449 ,710 4,161 1 ,041 4,260 1,058 17,147 

shluky(3) ,655 ,829 ,624 1 ,430 1,925 ,379 9,773 

shluky(4) 1,099 ,756 2,113 1 ,146 3,001 ,682 13,200 

vnímání benefitů ,378 ,239 2,490 1 ,115 1,459 ,913 2,332 

vnímání bariér ,141 ,286 ,244 1 ,621 1,152 ,658 2,016 

vnímání účinnosti ,374 ,276 1,829 1 ,176 1,453 ,845 2,497 

vnímání 

náchylnosti 
,216 ,228 ,892 1 ,345 1,241 ,793 1,941 

transparentnost -,401 ,263 2,324 1 ,127 ,669 ,400 1,122 

komercni_zdroje ,590 ,154 14,591 1 ,000 1,804 1,333 2,442 

osobni_zdroje ,121 ,175 ,477 1 ,490 1,128 ,801 1,588 

internetove_zdroje -,132 ,167 ,624 1 ,430 ,877 ,632 1,215 

odborne_zdroje -,147 ,172 ,733 1 ,392 ,863 ,617 1,209 

Constant -2,393 ,567 17,823 1 ,000 ,091   

a. Variable(s) entered on step 1: shluky, FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1, FAC4_1, FAC5_1, komercni_zdroje, osobni_zdroje, 

internetove_zdroje, odborne_zdroje. 

Byla odhadnuta rovnice modelu logistické regresní funkce, která je v podobě funkce 

pravděpodobnosti kladné odpovědi (nastane nákup produktů na oči a zrak), tato rovnice má 

podobu 

                               𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(−2,393+1,449∗𝑠ℎ𝑙𝑢𝑘𝑦(2)+0,59∗𝑘𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑛𝑖_𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒)

1+ 𝑒(1,136∗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖(1)+0,32∗𝑘𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑛𝑖_𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒) ,             (5.4) 

kde shluky(2) je typ zákazníka charakteru obezřetných spotřebitelů a komerční zdroje jsou 

poměrovou proměnnou, která je tvořena reklamou a osobními prodejci. 

5.5 Paměť a mysl 

Starost a následná péče o paměť a mysl může být intenzivní v případě studijního věku 

(osoby se statusem student), u osob s duševním charakterem práce nebo také u starších osob. 



108 
 

Dle prvotního testování lze na 5% hladině významnosti konstatovat, že na nákup produktů na 

paměť a mysl nemá vliv vzdělání, velikost domácnosti, charakter bydliště dle míry 

urbanizace, veškeré psychologické faktory (typologie zákazníků, vnímání bariér, ohrožení, 

benefitů a účinnosti a také zdravotní chování). Na nákup této produktové kategorie pak dle 

prvních analýz působí pohlaví, věk, ekonomický status a informační zdroje. Podstatná část 

faktorů je charakteru personálního. 

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů na paměť a mysl a s vysvětlujícími proměnnými pohlaví, věk, ekonomický status a 

informační zdroje. Komplexní výstupy, které nejsou součástí textu, jsou uvedeny v příloze 

(Příloha 9, Tab. 1 – Tab. 9). 

Tab. 5.13 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – paměť a mysl 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 316,440a ,090 ,128 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Odhadnutý model týkající se paměti a mysli má nejnižší hodnotu Nagelkerkeho R2 (viz 

Tab. 5.13. Hodnota kvality odhadu modelu se pohybuje okolo 12,8 %. Hosmer-Lemeshowův 

test (viz Tab. 5.14) však ukazuje, že odhadnutý model je vhodný. Test je dle výsledné 

hodnoty signifikance statisticky významný (0,179). Mezi pozorovanými (naměřenými 

hodnotami) a predikovanými hodnotami není žádný rozdíl. V příloze je doložena tabulka 

(Příloha 9, Tab. 9), která ukazuje, že úspěšnost modelu je 71,8 % 

Tab. 5.14 Hosmer - Lemeshow Test – paměť a mysl 

Step Chi-square df Sig. 

1 11,411 8 ,179 

Odhady koeficientů a podíly šancí jsou vedeny v tabulce (Tab. 5.15). Tabulka obsahuje 

původní odhady pro čtyři faktory, informační zdroje, pohlaví věk a ekonomický status. 

Nejčetněji byly tedy testovány faktory personální. Na základě výsledků z tabulky lze vidět, že 

statisticky významné jsou pouze zdroje informací a ekonomický status. 

Statisticky významné jsou podle výsledků osobní informační zdroje. Hodnota 

signifikance je 0,011. Na základě výsledků hodnoty odds ration (podíl šancí) lze konstatovat, 

že v případě, že roste vliv osobních zdrojů působících na zákazníka, tak se šance nákupu 
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zvyšuje 1,454krát. U zákazníků, kteří jsou více ovlivněni osobními zdroji, je vyšší šance na 

nákup produktů na paměť a mysl. 

Ekonomický status je druhým determinantem, který ovlivňuje nákup produktů na 

paměť a mysl. Jako statisticky významný vyšel status studenta a podnikatele. V případě, že 

jsou zákazníci se statusem studenta, tak je šance na nákup 2,963krát větší než šance na nákup, 

když má zákazník status zaměstnance. Podobný trend je zaznamenán i u podnikatelů. Šance 

na nákup je u podnikatelů 3,978krát větší než šance na nákup u zaměstnaných osob. 

Ekonomický status výrazně ovlivňuje šanci na nákup. V případě zohlednění 95% 

konfidenčního intervalu a jeho horní hranice to může být až 14krát větší šance (viz Tab. 5.15). 

Tab. 5.15 Proměnné v modelu – paměť a mysl 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

komercni_zdroje ,183 ,139 1,732 1 ,188 1,201 ,914 1,576 

osobni_zdroje ,375 ,147 6,468 1 ,011 1,454 1,090 1,941 

internetove_zdroje ,144 ,155 ,867 1 ,352 1,155 ,853 1,564 

odborne_zdroje ,039 ,141 ,078 1 ,779 1,040 ,790 1,370 

pohlavi(1) ,488 ,299 2,653 1 ,103 1,628 ,906 2,928 

vek ,008 ,015 ,292 1 ,589 1,008 ,979 1,038 

status   10,173 3 ,017    

status(1) 1,086 ,374 8,419 1 ,004 2,963 1,423 6,171 

status(2) 1,381 ,640 4,654 1 ,031 3,978 1,135 13,949 

status(3) ,180 ,580 ,096 1 ,757 1,197 ,384 3,729 

Constant -1,982 ,654 9,201 1 ,002 ,138   

a. Variable(s) entered on step 1: komercni_zdroje, osobni_zdroje, internetove_zdroje, odborne_zdroje, pohlavi, vek, status. 

Byla odhadnuta rovnice modelu logistické regrese, která je v podobě funkce 

pravděpodobnosti kladné odpovědi (nastane nákup produktů na paměť a mysl), tato rovnice 

má podobu 

                     𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(−1,982+0,375∗𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛𝑖 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒+1,086∗𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(1)+1,381∗𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(2))

1+ 𝑒(−1,982+0,375∗𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛𝑖 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒+1,086∗𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(1)+1,381∗𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(2)),          (5.5) 

kde osobní zdroje tvoří poměrová proměnná získaná na základě faktorové analýzy v podobě 

faktorových skóre, status(1) označuje studenty a status(2) podnikatele. 
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5.6 Pleť, vlasy a nehty 

Šestá sledovaná produktová kategorie (produkty na pleť, vlasy a nehty) se od ostatních 

kategorií odlišuje v potřebách. Tyto potřeby mohou být zdravotní, ale také estetické. Potřeby 

se mohou dle individuálních skupin lišit. Opět byly provedeny prvotní analýzy, kdy 

z vysvětlujících proměnných ovlivňujících nákup produktů na pleť, vlasy a nehty byl 

vyčleněn vliv ekonomického statusu, nejvyššího dosaženého vzdělání, velikosti domácnosti, 

charakteru bydliště a typologie zákazníků. Na 5% hladině významnosti byl potvrzen vliv 

pohlaví, věku, vnímání bariér, ohrožení, benefitů a účinnosti, zdravotního chování a 

informačních zdrojů. Jedná se celkem o pět identifikovaných faktorů. Nákup produktů 

ovlivňují faktory personální, psychologické a také externí.  

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů na pleť, vlasy a nehty a s vysvětlujícími proměnnými pohlaví, věk, vnímání bariér, 

ohrožení benefitů a účinnosti, zdravotního chování a informačních zdrojů. Komplexní 

výstupy, které nejsou součástí textu, jsou uvedeny v příloze (Příloha 10, Tab. 1 – Tab. 9). 

Tab. 5.16 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – pleť, vlasy a nehty 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 317,380a ,216 ,290 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Kvalita odhadu modelu, Pseudo R2, který se týká nákupu produktů na pleť, vlasy a 

nehty je ve výši, 0,29 (29 %), tato hodnota vychází z výpočtu dle Nagelkerke (viz Tab. 5.16). 

Použitelnost odhadnutého modelu je vyhodnocena na základě Hosmer-Lemeshowova testu 

dobré shody. Při zohlednění 5% hladiny významnosti lze konstatovat, že odhadnutý model je 

vhodný a lze sestavit. Hodnota signifikance H-L testu je ve výši 0,477. V příloze (Příloha 10, 

Tab. 9) je uvedena celková úspěšnost odhadového modelu, pohybuje se na úrovni 70 %. 

Tab. 5.17 Hosmer - Lemeshow Test – pleť, vlasy a nehty 

Step Chi-square df Sig. 

1 7,562 8 ,477 

Jak bylo uvedeno, logistický regresní model lze sestavit. Hodnoty koeficientů a 

konstanty, jejich statistické významnosti a odhady podílu šancí jsou uvedeny v tabulce (Tab. 

5.18). Do modelu vstupovalo celkem pět proměnných; pohlaví, věk, vnímání, zdravotní 
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chování a informační zdroje. Statisticky významné jsou pouze tři uvedené a to věk (Sig. 

0,000), pohlaví (Sig. 0,000) a vnímání benefitů (Sig. 0,010). 

Tab. 5.18 Proměnné v modelu – pleť, vlasy a nehty 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

komercni_zdroje ,211 ,149 2,002 1 ,157 1,235 ,922 1,655 

osobni_zdroje -,059 ,155 ,143 1 ,705 ,943 ,696 1,278 

internetove_zdroje -,213 ,157 1,847 1 ,174 ,808 ,595 1,099 

odborne_zdroje ,171 ,160 1,135 1 ,287 1,186 ,867 1,623 

pohlavi(1) 1,534 ,309 24,649 1 ,000 4,637 2,531 8,497 

vek -,050 ,014 13,043 1 ,000 ,951 ,925 ,977 

vnímání benefitů ,439 ,171 6,606 1 ,010 1,551 1,110 2,167 

vnímání bariér ,132 ,171 ,601 1 ,438 1,142 ,817 1,596 

vnímání účinnosti ,184 ,185 ,999 1 ,318 1,203 ,838 1,726 

vnímání 

náchylnosti 
,007 ,217 ,001 1 ,975 1,007 ,659 1,539 

transparentnost -,253 ,200 1,596 1 ,206 ,777 ,525 1,150 

zdravotni_stav   4,906 4 ,297    

zdravotni_stav(1) ,443 ,346 1,640 1 ,200 1,558 ,791 3,069 

zdravotni_stav(2) ,481 ,431 1,249 1 ,264 1,618 ,696 3,763 

zdravotni_stav(3) 2,485 1,316 3,563 1 ,059 12,002 ,909 158,430 

zdravotni_stav(4) 1,515 1,519 ,995 1 ,318 4,550 ,232 89,263 

Constant ,141 ,523 ,073 1 ,787 1,152   

a. Variable(s) entered on step 1: komercni_zdroje, osobni_zdroje, internetove_zdroje, odborne_zdroje, pohlavi, vek, 

FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1, FAC4_1, FAC5_1, zdravotni_stav. 

Pohlaví má významný vliv na nákup produktů na pleť, vlasy a nehty. Hodnota podílu 

4,637, jako referenční kategorie byl zvolen muž. Na základě tohoto výsledku lze konstatovat, 

že šanci nákupu této produktové kategorie je u ženy 4,637krát vyšší než šance nákupu u 

muže. Tento výsledek na základě v úvodu uvedených potřeb byl předpokládán. Horní interval 

podílu šancí se pohybuje až v hodnotě 8,497. 

Druhý z personálních faktorů ovlivňujících nákup této produktové kategorie je věk. 

Dle výsledku podílu šancí se s růstem věku zvyšuje šance nákupu 0,951krát. Šance nákupu 

produktů na pleť, vlasy a nehty je tedy vyšší u mladších osob.  
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Posledním z významných faktorů je vnímání benefitů. V případě, že zákazníci vnímají 

vyšší benefity z volně prodejných léčiv a doplňků stravy, tak je šance nákupu produktů na 

vlasy, nehty a pleť, 1,551krát vyšší. 

Byly identifikovány proměnné ovlivňující nákup produktů na vlasy, pleť a nehty. 

Jedná se o pohlaví, věk a vnímání benefitů. Rovnice modelu logistické regrese, která je 

v podobě funkce pravděpodobnosti kladné odpovědi, má podobu 

                     𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(1,534∗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖(1)−0,05∗𝑣𝑒𝑘+0,439∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑢)

1+ 𝑒(1,534∗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖(1)−0,05∗𝑣𝑒𝑘+0,439∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑢),          (5.6) 

kde pohlavi(1) tvoří ženy, věk je v podobě poměrové proměnné a proměnná vnímání benefitů 

vznikla jako výsledek faktorové analýzy a má podobu faktorových skóre (poměrová 

proměnná). 

5.7 Srdce a cholesterol 

Problémy, které se pojí se srdcem a cholesterolem, mohou být dány dědičně, věkem, 

životním stylem, pracovním nasazením nebo také stravovacími návyky. Opět bylo prvně 

testováno deset podkategorií tří hlavních kategorií a bylo identifikováno, že na nákup 

produktů na srdce a cholesterol nemají vliv informační zdroje, zdravotní chování a 

z personálních faktorů poté ekonomický status, velikost domácnosti a míra urbanizace 

bydliště (vesnice a město). Na 5% hladině významnosti byly identifikovány faktory 

ovlivňující nákup produktů na srdce a cholesterol. Jedná se o pohlaví, věk a nejvyšší 

dosažené vzdělání, dále pak typologii zákazníků a vnímání bariér, ohrožení, benefitů a 

účinnosti. 

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů na srdce a cholesterol a s vysvětlujícími proměnnými pohlaví, věk, vzdělání, 

typologie zákazníků a vnímání bariér, ohrožení, benefitů a účinnosti. Komplexní výstupy, 

které nejsou součástí textu, jsou uvedeny v příloze (Příloha 11, Tab. 1 – Tab. 9). 

Tab. 5.19 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – srdce a cholesterol 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 187,806a ,168 ,294 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001. 
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Hodnota kvality modelu (Nagelkerke R2) je oproti předchozímu vyšší (Tab. 5.19), 

pohybuje se ve výši 0,294 (29,4 %). Pro rozhodnutí o použitelnosti modelu je opět 

vyhodnocen výsledek Hosmer-Lemeshowova testu dobré shody (Tab. 5.20). Na 5% hladině 

významnosti lze konstatovat, že model jako celek lze pro odhad využít. Hodnota testu má 

signifikanci 0,879. Úspěšnost odhadu modelu byla vyhodnocena na 85,3 %, což značí velmi 

dobrou úspěšnost.   

Tab. 5.20 Hosmer - Lemeshow Test – srdce a cholesterol 

Step Chi-square Df Sig. 

1 3,748 8 ,879 

Dle výsledků odhadnutého modelu, které jsou uvedeny v tabulce (Tab. 5.21) lze na 5% 

hladině významnosti konstatovat, že z testovaných proměnných má na nákup produktů na 

srdce a cévy statisticky významný vliv pohlaví a vnímání náchylnosti. 

Tab. 5.21 Proměnné v modelu – srdce a cholesterol 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

 pohlavi(1) -1,023 ,408 6,274 1 ,012 ,360 ,161 ,800 

vek ,021 ,015 1,867 1 ,172 1,021 ,991 1,052 

vnímání benefitů ,310 ,281 1,219 1 ,270 1,364 ,786 2,365 

vnímání bariér ,098 ,360 ,075 1 ,784 1,103 ,545 2,233 

vnímání účinnosti ,282 ,340 ,687 1 ,407 1,326 ,681 2,582 

vnímání 

náchylnosti 
-,647 ,302 4,591 1 ,032 ,524 ,290 ,946 

transparentnost -,263 ,296 ,791 1 ,374 ,769 ,431 1,372 

vzdelani   ,951 2 ,622    

vzdelani(1) -,650 ,668 ,945 1 ,331 ,522 ,141 1,936 

vzdelani(2) -,463 ,658 ,495 1 ,482 ,629 ,173 2,285 

shluky   9,256 4 ,055    

shluky(1) -,318 ,789 ,162 1 ,687 ,727 ,155 3,417 

shluky(2) -1,270 ,902 1,984 1 ,159 ,281 ,048 1,644 

shluky(3) -2,868 1,230 5,435 1 ,020 ,057 ,005 ,633 

shluky(4) ,600 ,850 ,498 1 ,481 1,821 ,344 9,635 

Constant -1,256 1,243 1,021 1 ,312 ,285   

a. Variable(s) entered on step 1: pohlavi, vek, FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1, FAC4_1, FAC5_1, vzdelani, shluky. 
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Podíl šancí pro nákup produktů na srdce a cholesterol je u pohlaví ve výši 0,36 (Sig. 

0,012). Referenční kategorií je muž. Šance, že žena koupí produkty určené na srdce a 

cholesterol, je 0,36krát větší než šance, že je koupí muž. Tyto produkty tedy ve výrazné 

většině nakupuje muž. Hodnota podílu šancí je i v konfidenčním intervalu (Tab. 5.21) pod 

hranicí jedna. 

Statistická významnost byla prokázána také u faktoru vnímání náchylnosti. Hodnota 

signifikance (Tab. 5.21) je ve výši 0,032 a hodnota podílu šancí je 0,524. Čím nižší je obava 

z nemoci a respondent vnímá ohrožení a náchylnost, tak se zvyšuje šance, že bude testovaná 

produktová kategorie nakupována. 

Proměnné ovlivňující nákup produktů na srdce a cholesterol jsou pohlaví a vnímání 

náchylnosti. Rovnice modelu logistické regrese, která je v podobě funkce pravděpodobnosti 

kladné odpovědi, má podobu 

                            𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(−1,023∗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖(1)−0,647∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑛𝑎𝑐ℎ𝑦𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖)

1+ 𝑒(−1,023∗𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖(1)−0,647∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑛𝑎𝑐ℎ𝑦𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖),             (5.7) 

kde pohlavi(1) tvoří ženy a proměnná vnímání náchylnosti vznikla jako výsledek faktorové 

analýzy a má podobu faktorových skóre (poměrová proměnná). 

5.8 Spánek a stres 

Poruchami spánku a stresem osoby pracovně vytížené nebo nacházející se v těžkých 

životních situacích. Výsledky prvního testování odhalily vliv tří faktorů; pohlaví, 

dokončeného vzdělání, vnímání bariér, ohrožení, benefitů a účinnosti na nákup 

produktů řešící problémy se spánkem a stresem. Na 5% hladině významnosti vliv věku, 

ekonomického statusu, velikosti domácností, charakteru bydliště (město nebo vesnice), 

typologie zákazníků, zdravotního chování a informačních zdrojů na nákup produktů na 

spánek a stres nebyl identifikován. 

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů na spánek a stres a s vysvětlujícími proměnnými pohlaví, věk, vzdělání a vnímání 

vnímání bariér, ohrožení, benefitů a účinnosti. Komplexní výstupy, které nejsou součástí 

textu, jsou uvedeny v příloze (Příloha 12, Tab. 1 – Tab. 9). 
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Tab. 5.22 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – spánek a stres 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 233,220a ,070 ,118 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Výše uvedená tabulka (Tab. 5.22) uvádí hodnotu kvality modelu pro odhad týkající se 

produktů na spánek a stres. Tato hodnota Pseudo R2 (dle Nagelkerke), viz Tab. 5.22, je 

nejnižší ze všech odhadnutých modelů. Hodnota signifikance pro identifikaci vhodnosti 

modelu je na hranici 0,5 (má hodnotu 0,48). I pro tuto hraniční hodnotu byl model odhadnut 

(Tab. 5.23). Je to však zdůrazněno. Úspěšnost odhadnutého modelu dle tabulky v příloze 

(Příloha 12, Tab. 9) ve výši 83,1 %. 

Tab. 5.23 Hosmer - Lemeshow Test – spánek a stres 

Step Chi-square df Sig. 

1 15,652 8 ,048 

Celkem do modelu vstupovaly tři nezávislé proměnné; pohlaví, vzdělání a vnímání 

benefitů, bariér, účinnosti a náchylnosti a transparentnost. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 5.24) 

Tab. 5.24 Proměnné v modelu – spánek a stres 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

 pohlavi(1) ,662 ,359 3,392 1 ,066 1,938 ,958 3,919 

vzdelani   4,138 2 ,126    

vzdelani(1) -1,069 ,615 3,018 1 ,082 ,343 ,103 1,147 

vzdelani(2) -,305 ,554 ,303 1 ,582 ,737 ,249 2,183 

vnímání benefitů ,047 ,191 ,062 1 ,804 1,048 ,721 1,524 

vnímání bariér -,275 ,197 1,952 1 ,162 ,760 ,517 1,117 

vnímání účinnosti ,163 ,219 ,557 1 ,456 1,177 ,767 1,808 

vnímání 

náchylnosti 
,511 ,229 4,965 1 ,026 1,666 1,063 2,612 

transparentnost -,326 ,217 2,263 1 ,132 ,721 ,472 1,104 

Constant -1,628 ,528 9,506 1 ,002 ,196   

a. Variable(s) entered on step 1: pohlavi, vzdelani, FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1, FAC4_1, FAC5_1. 

Z analyzovaných nezávisle proměnných má na nákup produktů na spánek a stres vliv 

pouze vnímání náchylnosti. Hodnota signifikance je 0,026 (testování na 5% hladině 
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významnosti) a hodnota podílu šancí je 1,666 (Tab. 5.24). V případě, že zákazníci vnímají 

vyšší obecnou náchylnost k nemoci a cítí se tak ohrožení, je 1,666krát větší šance, že budou 

nakupovat právě tuto produktovou kategorii. Vnímané ohrožení (psychický stav mysli) má 

vliv na nákup těchto produktů. U ostatních proměnných nebyl statistický významný vliv 

prokázán. 

Bylo identifikováno, že na spánek a stres má vliv pouze vnímání náchylnosti, 

statisticky významná je tato proměnná (koeficient) a dále pak konstanta. Rovnice modelu 

logistické regrese, která je v podobě funkce pravděpodobnosti kladné odpovědi, má podobu 

                                      𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(−1,628+0,511∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑛𝑎𝑐ℎ𝑦𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖)

1+ 𝑒(−1,628+0,511∗𝑣𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑛𝑎𝑐ℎ𝑦𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖),                        (5.8) 

kde proměnná vnímání náchylnosti vznikla jako výsledek faktorové analýzy a má podobu 

faktorových skóre (poměrová proměnná). 

5.9 Nachlazení 

Poptávka po produktech určených na nachlazení je velice kolísavá a je dána 

sezónností. Dotaz na nákup produktů byl směřován na horizont minulých 12 měsíců, faktor 

sezónnosti byl tímto ošetřen. Na 5% hladině významnosti bylo provedeno prvotní testování, 

které ukázalo, že na nákup produktů na nachlazení nemá vliv pohlaví, věk, dokončené 

vzdělání, velikost domácnosti, míra urbanizace bydliště, typologie zákazníků a zdravotní 

chování, naopak byl prokázán prvotní vliv ekonomického statusu, vnímání bariér, 

ohrožení, benefitů a účinnosti a také informačních zdrojů na nákup produktů na 

nachlazení. 

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů na nachlazení a s vysvětlujícími proměnnými ekonomický status, vnímání bariér, 

ohrožení, benefitů a účinnosti a informační zdroje. Komplexní výstupy, které nejsou součástí 

textu, jsou uvedeny v příloze (Příloha 13, Tab. 1 – Tab. 9). 

Tab. 5.25 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – nachlazení 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 276,422a ,086 ,131 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 
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Hodnota Pseudo R2 pro model týkající se produktové kategorie na nachlazení je 

v tabulce 5.25. Pohybuje se na úrovni 13,1 %. Vhodnost odhadu modelu pro kategorii 

produktů na nachlazení byla opět testována na základě Hosmer-Lemeshowova testu. 

Porovnáním 5% hladiny s hladinou významnosti (0,693) se přijímá nulová hypotéza, mezi 

pozorovanými (naměřenými) a predikovanými hodnotami není statisticky významný rozdíl. 

Model lze použít. Úspěšnost modelu byla pak vyhodnocena na 80,6 % (viz Příloha 13, Tab. 

9). 

Tab. 5.26 Hosmer - Lemeshow Test – nachlazení 

Step Chi-square df Sig. 

1 5,589 8 ,693 

Do odhadu modelu produktů na nachlazení byly zařazeny tři faktory; ekonomický 

status, vnímání (vnímání benefitů, bariér, účinnosti a náchylnosti a transparentnost) a 

informační zdroje. V tabulce jsou uvedeny (Tab. 5.27) informace pro sestavení modelu. Jako 

statisticky významný je pouze ekonomický status (konkrétně osoby se statusem ostatní, což 

jsou osoby s dočasně nebo trvale sníženým příjmem, ekonomicky neaktivní obyvatelé a ženy 

na mateřské dovolené).  

Tab. 5.27 Proměnné v modelu – nachlazení 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

status   6,929 3 ,074    

status(1) -,407 ,339 1,442 1 ,230 ,666 ,343 1,293 

status(2) ,890 1,014 ,770 1 ,380 2,435 ,334 17,780 

status(3) -1,183 ,517 5,225 1 ,022 ,306 ,111 ,845 

FAC1_1 ,239 ,179 1,777 1 ,182 1,270 ,894 1,804 

FAC2_1 -,071 ,189 ,142 1 ,706 ,931 ,643 1,348 

FAC3_1 ,226 ,199 1,292 1 ,256 1,254 ,849 1,852 

FAC4_1 ,446 ,244 3,335 1 ,068 1,562 ,968 2,521 

FAC5_1 -,017 ,220 ,006 1 ,937 ,983 ,638 1,513 

komercni_zdroje ,019 ,158 ,014 1 ,904 1,019 ,748 1,389 

osobni_zdroje -,051 ,156 ,105 1 ,746 ,951 ,700 1,292 

internetove_zdroje ,224 ,162 1,914 1 ,166 1,252 ,911 1,720 

odborne_zdroje ,269 ,172 2,434 1 ,119 1,309 ,933 1,834 

Constant 1,584 ,240 43,433 1 ,000 4,877   
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a. Variable(s) entered on step 1: status, FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1, FAC4_1, FAC5_1, komercni_zdroje, osobni_zdroje, 

internetove_zdroje, odborne_zdroje. 

Hodnota významnosti je 0,022 a hodnota podílu šancí 0,306. Šance, že tato skupina 

osob nakoupí produkty na nachlazení, je 0,306krát větší než, že je nakoupí zaměstnaní lidé 

(referenční skupiny). Tyto produkty nakupují více osoby se statusem zaměstnanec. 

Bylo identifikováno, že na nákup produktů na nachlazení má vliv pouze ekonomický 

status, konkrétně osoby se statusem ostatní, statisticky významná je tato proměnná 

(koeficient) a dále pak konstanta. Rovnice modelu logistické regrese, která je v podobě funkce 

pravděpodobnosti kladné odpovědi, má podobu 

                                                𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(1,584+1,183∗𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(3))

1+ 𝑒(1,584+1,183∗𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(3)),                        (5.9) 

kde proměnná status(3) jsou osoby se statusem ostatní (osoby na mateřské dovolené, 

nezaměstnaní a senioři). 

5.10 Multivitaminy 

Poslední analyzovanou kategorií jsou multivitaminy, tato kategorie je specifická v tom, 

že poskytuje komplex několika prospěšných látek. U této produktové kategorie byl prokázán 

prvotní vliv nejmenšího počtu faktorů, na základě testování se ukázalo, že na nákup má vliv 

pouze ekonomický status a informační zdroje. 

Následuje odhad modelu binární logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou nákup 

produktů multivitaminů a s vysvětlujícími proměnnými ekonomický status a informační 

zdroje. Komplexní výstupy, které nejsou součástí textu, jsou uvedeny v příloze (Příloha 14, 

Tab. 1 – Tab. 9). 

Tab. 5.28 Hodnocení kvality modelu – Pseudo R2 – multivitaminy 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 317,384a ,082 ,117 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Do odhadu modelu vstupovaly pouze dvě proměnné, ekonomický status a informační 

zdroje, hodnota kvality odhadnutého modelu (viz. Tab. 5.28) je proto velmi nízká (model lze 

vylepšit přidáním dalších proměnných do odhadu). Model je dle Hosmer-Lemeshowova testu 
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možné použít, hodnota signifikance je vyšší než 5 % (Tab. 5.29). Celková úspěšnost modelu 

je odhadována na 71,8 %. 

Tab. 5.29 Hosmer - Lemeshow Test – multivitaminy 

Step Chi-square df Sig. 

1 10,322 8 ,243 

Jako vysvětlující proměnné byly do modelu zahrnuty pouze proměnné ekonomický 

status a informační zdroje. Obě tyto proměnné jsou statisticky významné. Statistická 

významnost je vyznačena v tabulce (Tab. 5.30).  

Pouze u multivitaminů byl jako u jediných produktů identifikován vliv odborných 

zdrojů (tedy lékaře a lékárníka). Signifikance koeficientu je 0,001. V případě, že zákazníci 

přikládají vyšší váhu odborným zdrojům, tak se zvyšuje šance nákupu multivitaminů. Šance 

nákupu je pak v tomto případě 1,572krát větší. 

Druhou proměnnou, která vysvětluje nákup multivitaminů, je ekonomický status. Byla 

prokázána závislost u osob s ekonomickým statusem student a se statusem ostatní (hodnoty 

signifikance viz Tab. 5.30). Šance studentů na nákup multivitaminů je 0,546krát vyšší než 

šance u zaměstnanců. Šance kategorie se statusem ostatní (senioři, nezaměstnancí, ženy na 

mateřské dovolené) je 0,232krát vyšší než u zaměstnanců. Šance na nákup multivitaminů je 

vyšší u osob se statusem zaměstnanec. 

Tab. 5.30 Proměnné v modelu – multivitaminy 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

status   11,502 3 ,009    

status(1) -,606 ,304 3,980 1 ,046 ,546 ,301 ,989 

status(2) ,406 ,767 ,280 1 ,597 1,500 ,334 6,742 

status(3) -1,460 ,487 8,994 1 ,003 ,232 ,090 ,603 

komercni_zdroje ,197 ,146 1,826 1 ,177 1,217 ,915 1,619 

osobni_zdroje ,023 ,134 ,031 1 ,861 1,024 ,787 1,331 

internetove_zdroje ,094 ,143 ,427 1 ,514 1,098 ,829 1,454 

odborne_zdroje ,452 ,138 10,718 1 ,001 1,572 1,199 2,061 

Constant 1,301 ,218 35,761 1 ,000 3,674   

a. Variable(s) entered on step 1: status, komercni_zdroje, osobni_zdroje, internetove_zdroje, odborne_zdroje. 
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Na nákup multivitaminů byl statisticky prokázán vliv ekonomického statusu a 

odborných zdrojů. Rovnice modelu logistické regrese, která je v podobě funkce 

pravděpodobnosti kladné odpovědi, má podobu 

                       𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒(1,301−1,46∗𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(3)−0,606𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(1)+0,452∗𝑜𝑑𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒)

1+ 𝑒(1,301−1,46∗𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(3)−0,606𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠(1)+0,452∗𝑜𝑑𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒),                 (5.10) 

kde proměnná status(3) jsou osoby se statusem ostatní, status(1) jsou studenti a odborné 

zdroje jsou v podobě poměrové proměnné. 

5.11 Shrnutí 

Bylo odhadnuto deset modelů pro vybrané produktové kategorie; klouby a kosti, 

ledviny a močové cesty, migréna a bolest, oči a zrak, paměť a mysl, pleť, vlasy a nehty, srdce 

a cholesterol, spánek a stres, nachlazení a multivitaminy. 

Testované faktory byly voleny v závislosti na faktorech v modelu zdravotního 

přesvědčení (HBM). Proběhla prvotní analýza, která eliminovala ty faktory, které nemají na 

nákup produktových kategorií vliv a následně byly odhadnuty modely a identifikovány 

statisticky významné vysvětlující proměnné. Nejvíce vysvětlujících proměnných z modelu 

zdravotního přesvědčení (celkem čtyři) byly u produktů na klouby a kosti. Nejméně 

vysvětlujících proměnných bylo u odhadu modelů pro produkty na spánek a stres a produkty 

na nachlazení (pouze jedna vysvětlující proměnná).  

Bylo využito analýzy pomocí modelu binární logistické regrese a metody Enter. Bylo 

prokázáno, že s nižším počtem faktorů se snižuje také kvalita modelu, Pseudo R2, která byla 

vyhodnocena dle Nagelkerke. K hodnocení využitelnosti odhadového modelu byl využit 

Hosmer-Lemeshowova testu. Testování probíhalo na 5% hladině významnosti. 

Úspěšnost odhadnutých modelů je dle výsledků nejvyšší u odhadu produktů na srdce a 

cholesterol (85,3 %) a nejnižší u produktů na migrénu a bolest (69,3 %). Celkově je úspěšnost 

všech odhadnutých modelů velmi vysoká, průměr se pohybuje na 84,4 %.  

Nákup produktů na klouby a kosti je ovlivňován věkem, typologií zákazníků 

vnímáním zákazníků a informačními zdroji. Nákup produktů na ledviny a močové cesty 

vysvětluje pohlaví a zdravotní chování, u produktů na migrénu a bolest je to také pohlaví a 

dále pak informační zdroje. Nákup produktů na oči a zrak ovlivňují informační zdroje a 
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typologie zákazníků. Ekonomický status a informační zdroje mají vliv na nákup produktů na 

paměť a mysl. Pohlaví, věk a vnímání zákazníků působí na nákup produktů na pleť, vlasy a 

nehty. Jako vysvětlující proměnná nákupu produktů na srdce a cholesterol je pohlaví a 

vnímání, u produktů na spánek a stres je to pouze vnímání. Bylo prokázáno, že pouze 

ekonomický status ovlivňuje nákup produktů na nachlazení a statisticky významné 

vysvětlující proměnné u modelu na multivitaminy jsou ekonomický status a informační 

zdroje.  
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6 SHRNUTÍ A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

  Cílem doktorské dizertační práce je na základě modelu zdravotního přesvědčení 

popsat nákupní chování konečných spotřebitelů pro vybraných deset kategorií volně 

prodejných léčiv a doplňků stravy. Mezi vybrané kategorie byly zařazeny:  

 produkty na klouby a kosti, 

 produkty na ledviny a močové cesty, 

 produkty na migrénu a bolest, 

 produkty na oči a zrak, 

 produkty na paměť a mysl, 

 produkty na pleť, vlasy a nehty, 

 produkty na srdce a cholesterol, 

 produkty na spánek a stres, 

 produkty na nachlazení a 

 multivitaminy. 

Model zdravotního přesvědčení (HBM) se zabývá vlivem tři skupin faktorů na chování 

sledovaných osob (v tomto případě zákazníků). Sleduje vliv modifikovaných faktorů, které 

zachycují demografické a geografické faktory, vliv faktorů individuálního přesvědčení, které 

zahrnují vnímání bariér, vnímání benefitů, vnímání účinnosti a vliv náchylnosti a ohrožení, 

třetí skupinu tvoří externí faktory. Jejich obsahem je vliv nákupního okolí, odborníků, 

marketingové komunikace a v neposlední řadě vliv sociálního okolí. 

Na základě rešerše literatury byl navržen výzkum, který mapoval všechny výše 

zmíněné vlivy a také nákupní chování zákazníků vybraných produktových kategorií. Výběr 

produktových kategorií a postojových otázek, které se vztahovaly k faktorům individuálního 

přesvědčení, vycházel ze studií autorů Kautsar, Widianto, Abdulah a Amalia (2012), 

O´Donoghue a kol. (2014), Bhutada a Rollins (2015), Woloshin, Schwartz, Tremmel a Welch 

(2001), Klein a kol. (2005), Barnes a kol. (2016), Horst a Siegrist (2011), Dodge (2015) a 

Conner a kol. (2001). Produktové kategorie byly dále voleny s ohledem na české prostředí a a 

běžně užívanou kategorizaci tohoto trhu. 

Na základě korelační analýzy byly prokázány vzájemné vazby. Byla identifikována 

pozivní korelace mezi názorem o zavádějících a nepřesných informacích prezentovaných 
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výrobci farmaceutických produktů a tím, že nadměrná spotřeba doplňků stravy může 

lidskému tělu způsobit problémy. Potvrzení vyplynulo také z jiného vztahu. Existuje negativní 

korelace mezi tvrzením, že výrobci léčiv uvádějí informace zavádějící a nepřesné a tím, že 

výrobci uvádějí veškerá rizika, která jsou s užíváním doplňků stravy spojena.  

Patnáct formulovaných tvrzení bylo na základě faktorové analýzy redukováno. Tato 

redukce téměř perfektně zahrnula faktory individuálního přesvědčení, které jsou součástí 

modelu zdravotního přesvědčení a mohly tak vstupovat jako vysvětlující proměnné do 

odhadů. Bylo vytvořeno pět faktorů: vnímání benefitů, vnímání bariér, vnímání účinnosti, a 

vnímání náchylnosti a ohrožení. Navíc (při srovnání s modelem zdravotního přesvědčení) byl 

vytvořen faktor transparentnost a potvrzení. Na základě faktorů a hodnocení postojů k 

farmaceutickému trhu a jeho produktům bylo klasifikováno pět typů zákazníků: informovaní s 

důvěrou (znají účinky a věří, že užívání produktů je to nejlepší pro lidské tělo), naslouchaví 

(dbají na doporučení lékařem), obezřetní spotřebitelé (nejvíce vnímají benefity, ale uvědomují 

si, že nadměrná spotřeba škodí), nedůvěřiví (vnímají nejvíce bariéry spojených se spotřebou 

produktů a také uvádění nepřesných informací) a důvěřiví optimisté neboli nebojácní 

(zastávají postoj, že informace firem jsou přesné a doplňky stravy nezpůsobují žádné 

zdravotní problémy a závislosti). 

Největší podíl ve výběrovém souboru má segment naslouchavých, tvoří více než 

čtvrtinový podíl. Druhou nejvíce zastoupenou kategorií jsou nedůvěřiví zákazníci, dále pak 

důvěřiví optimisté a informovaní s důvěrou. Nejméně zastoupenou kategorii tvoří obezřetní 

spotřebitelé.  

Na základě úvodních analýz byly odhadovány vlivy jednotlivých dílčích faktorů na 

nákup produktových kategorií. Izolovaně bylo testováno 10 faktorů, šest z nich bylo 

charakteru modifikovaných faktorů, tři z nich byly faktory psychologické, resp. faktory 

individuálního přesvědčení a externí faktory (informační zdroje) byly rozděleny do 4 skupin. 

U všech deseti odhadů modelu byla na základě Hosmer – Lemeshowova testu 

prokázána vhodnost odhadu modelu regresní analýzou. Téměř u všech testů byla potvrzena 

nulová hypotéza, pouze u produktů na spánek a stres byla hodnota signifikance 0,48 (hladina 

významnosti 5 %), výsledky jsou s tímto omezením interpretovány.  
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Tabulka (Tab. 6.1) obsahuje přehled faktorů, u kterých byla dle prvotních analýz 

prokázána závislost. Zvýrazněné jsou buňky, kde se závislost prokázala i na základě odhadu 

modelu logistické regrese. Překvapivě nebyl prokázán vliv charakteru bydliště (míra 

urbanizace) na nákup produktů. Tato proměnná byla dosazena na základě dřívějších výsledků, 

které jsou doloženy v podkapitole 2.2 a charakter bydliště byl pak na základě předchozích 

výsledků použít jako kvóta při stanovení výběrového souboru. Z hlediska nákupů nebyl také 

prokázán vliv velikosti domácnosti podle počtu jejich členů, nákup produktů nesouvisí s 

menšími nebo většími rodinami. Při pohledu na tabulku lze konstatovat, že na nákupní 

chování nejvíce působí pohlaví, vnímání produktů a trhu a také informační zdroje.  

Tab. 6.1 Identifikované vlivy působící na nákup vybraných produktů 
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Klouby a kosti ne ano ano ano  ne ne ano ano ne ano 

Ledviny a močové 

cesty 
ano ne ne ne ne ne ne ne ano ano 

Migréna a bolest ano ano ne ne ne ne ne ne ano ano 

Oči a zrak ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano 

Paměť a mysl ano ano ano ne ne ne ne ne ne ano 

Pleť, vlasy a nehty ano ano ne ne ne ne ne ano ano ano 

Srdce a cholesterol ano ano ne ano ne ne ano ano ne ne 

Spánek a stres ano ne ne ano ne ne ne ano ne ne 

Nachlazení ne ne ano ne ne ne ne ano ne ano 

Multivitaminy ne ne ano ne ne ne ne ne ne ano 

Šance nákup produktů na klouby a kosti se zvyšuje s růstem věku, cílovou skupinou 

tohoto produktu jsou starší občané. Dále pak stěžejní segment tvoří tzv. „nebojácní (důvěřiví 

optimisté)“, u kterých je zaznamenána vyšší šance nákupu. Tito lidé nevnímají bariéry 

spojené s konzumací léčiv a naprosto věří obsahu farmaceutických produktů a také 
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farmaceutickým firmám. Také s vyšším vnímáním účinnosti v doplňcích stravy se zvyšuje 

šance nákupu. Při nižší míře využívání osobních zdrojů informací roste šance, že zákazníci 

budou tuto produktovou kategorii nakupovat. Nakupují ji tedy spíše lidé, které při 

rozhodování neovlivňují primární sociální skupiny. 

Pohlaví a zdravotní chování výrazně determinují nákup produktů na ledviny a močové 

cesty. Cílovou skupinou tohoto produktu by měly být ženy, které tyto produkty nakupují 

častěji, také se jedná o osoby docházející s občasnou nemocí za lékařem nebo osoby často 

nemocné, které provozují samoléčbu. 

Stejně tak i nákup produktů na léčbu migrény a bolesti realizují ve větší intenzitě 

ženy. Není však jasné, zda nákup realizují pro sebe nebo pro ostatní členy domácnosti. Tato 

produktová kategorie je také výrazně ovlivněna informačními zdroji komerčního charakteru. 

V případě, že se lidé při sběru informací orientují na reklamu v časopisech, v televizi, na 

internetovou reklamu nebo na osobní prodejce, tak roste šance, že budou nakupovat právě tuto 

produktovou kategorii. 

Co se týče produktů na oči a zrak, tak informační zdroje komerčního charakteru 

působí totožně, opět s orientací na komerční zdroje informací roste šance nákupu produktů na 

oči a zrak. Šance roste také v případě, že se jedná o obezřetné spotřebitele, kteří věří 

v doplňky stravy a jejich pozitivní účinky na lidské zdraví, uvědomují si však negativa 

plynoucí z nadměrné spotřeby. 

V případě ekonomického statusu student a podnikatel dochází ve vyšší míře k nákupu 

produktů na paměť a mysl oproti jiným skupinám, zejména při srovnání se zaměstnanci. Na 

tuto kategorii má vliv také vnímání benefitů. Velkou determinantou jsou také osobní zdroje 

informací. V případě, že se lidé při sběru informací orientují na partnera, rodinu nebo přátele, 

tak roste šance, že budou nakupovat produkty na paměť a mysli více. Jedná se o důležitý 

informační kanál. 

Statistickou analýzou bylo prokázáno, že na nákup produktů na pleť, vlasy a nehty 

působí tři determinanty. Dle předchozích odhadů se jedná o vliv pohlaví. Opět jako u 

předchozích kategorií se šance nákupu zvyšuje v případě, že se jedná o ženu. Šance na nákup 

se také zvyšuje u mladších věkových kategorií, čím je osoba zákazníka mladší, tím u něj roste 
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šance na nákup. Posledním z faktorů je vnímání benefitů. V případě, že zákazníci ve velké 

míře vnímají benefity k produktům obecně, tak se zvyšuje nákup této kategorie. 

Problémy se srdcem a cholesterolem mohou být spojeny s věkem, životním stylem 

nebo zaměstnáním. V případě analýzy byl prokázán vliv pohlaví a vnímání náchylnosti. Tyto 

produkty jsou oproti předchozím kategoriím, kde bylo pohlaví statisticky významné, 

nakupovány spíše muži. Vyskytuje se u nich vyšší šance nákupu. Dále pak je významným 

determinantem vnímání náchylnosti k nemoci, avšak v negativním vztahu. V případě, že 

osoby vnímají obecně nižší náchylnost k nemoci, tak byla prokázána vyšší šance nákupu 

těchto produktů. 

Produkty podporující a napomáhající spánku a eliminující stres (spánek a stres) jsou 

dle výsledků ovlivněny pouze vnímáním náchylnosti. Osoby, které vnímají větší náchylnost a 

ohrožení k nemoci, nakupují tyto produkty výrazně více. Vnímání náchylnosti a ohrožení je 

dáno strachem, který může být faktorem, který následně konzumaci produktů proti stresu 

ovlivňuje (zejména u labilnějších jedinců).  

Také u produktů na nachlazení je identifikován pouze jeden faktor, který je ovlivňuje 

(ekonomický status). U osob se sníženým příjmem (senioři, ženy na mateřské dovolené a 

nezaměstnaní) je nižší šance nákupu této produktové kategorie. Nakupují ji spíše osoby 

zaměstnané. Vysvětlujícím faktorem může být příjem, který nebyl do úvah a následně analýz 

zahrnut. 

Determinantou při nákupu multivitaminů je také ekonomický status v podobném 

charakteru jako produkty na nachlazení, přidává se k podobnému trendu (nižší nákup oproti 

zaměstnancům) zákazník se statusem student. Kromě ekonomického statusu působí na nákup 

multivitaminů také odborné informační zdroje. Vliv odborných zdrojů informací byl 

identifikován pouze u této kategorie. V případě, že zákazníci důvěřují lékařům a lékárníkům a 

jsou pro ně významným zdrojem informací, tak se zvyšuje šance nákupu multivitaminů.  

Konkrétní závěry a kvantifikace vlivu (podíl šancí) pro projednotlivé produktové 

kategorie lze vidět v souhrnné tabulce (Tab. 6.2). V tabulce jsou rozpracovány podíly šancí 

pro faktory, u kterých byl prokázán statisticky významný vliv. Celkem bylo identifikováno 

sedm faktorů, které ovlivňují nákup. Počet faktorů se pak liší dle konkrétní produktové 

kategorie. 
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Některé ze sledovaných proměnných jsou charakteru kategorického (pohlaví, 

ekonomický status, typologie a zdravotní chování), pro potřeby logistické regrese bylo nutné 

specifikovat referenční kategorie. Byly nastaveny následující referenční kategorie muž 

(pohlaví), zaměstnanec (ekonomický status), informovaní s důvěrou (typologie), nebývám 

téměř vůbec nemocný (zdravotní chování). 

Tab. 6.2 Kvantifikace nákupu – odds ratio pro jednotlivé produktové kategorie 
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nachlazení  
 0,306 
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 0,546 

(student) 

0,232 

(ostatní) 

   
1,572 

(odborné) 

U produktů na klouby a kosti lze konstatovat, že s růstem věku roste také šance na 

nákup tohoto produktu, stejně tak je to v případě, že se jedná o zákazníky charakteru 

důvěřivých optimistů, při srovnání s kategorií informovaní s důvěrou. V případě, že zákazníci 

pociťují vyšší benefity a vyšší účinnost volně prodejných léků a doplňků stravy, tak šance, že 

nakoupí produkty je více než 2krát větší. V případě, že zákazníci více důvěřují osobním 

zdrojům, tak se šance na nákup této produktové kategorie snižuje.  
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Potenciál nákupu půroduktů na ledviny a močové cesty je ovlivněny pohlavím (u žen 

je téměř 4krát větší šance na nákup než u mužů) a dále také zdravotním chováním. Při 

srovnání s osobami, které nejsou téměř vůbec nemocné, se u spotřebitelů s občasnou nemocí a 

docházením k lékaři téměř 4krát zvyšuje šance nákup. U osob, které jsou často nemocné, je 

tato šance 11krát větší. 

U žen je více než 3krát větší šance nákupu produktů na migrénu a bolest než u mužů. 

V případě, že se zákazníci orientují také na komerční zdroje informací a důvěřují jim, zvyšuje 

se také šance nákupu této produktové kategorie. Stejná situace, avšak silnější šance nákupu, 

nastává u produktů na oči a zrak. U těchto produktů hraje roli také typologie zákazníků. 

V případě, že jsou zákazníci typu obezřetných spotřebitelů, tak je při srovnání 

s informovanými šance na nákup více než 4krát vyšší. 

Informační zdroje hrají také roli v případě produktů na paměť a mysl. S vyšší důvěrou 

v osobní zdroje informací se zvyšuje šance na nákup. Šance na nákup je také vyšší u studentů 

(téměř 3krát) a u podnikatelů (téměř 4krát) než už osob se statusem zaměstnanec. 

U produktů na pleť, vlasy a nehty a u produktů na srdce a cholesterol byly 

identifikovány podobné vlivy, avšak s naprosto opačným působením na nákup. Jestliže je 

zákazník žena, tak šance nákupů produktů na pleť, vlasy a nehty se zvyšuje téměř 5krát, 

s růstem věku naopak šance nákupu klesá. V případě, že zákazníci vnímají benefity volně 

prodejných léčiv a doplňků stravy obecně, zvyšuje se šance nákupů produktů na pleť, vlasy a 

nehty. 

Nákup produktů na srdce a cholesterol je ovlivňován pohlavím (šance na nákup je 

vyšší u mužů než u žen) a dále pak u vnímání náchylnosti. Nižší míra vnímané náchylnosti k 

nemoci identifikuje vyšší šanci k nákupu. V případě produktů na spánek a stres je vliv 

vnímané náchylnosti opačný, jestliže zákazníci vnímají náchylnost k nemoci obecně, zvyšuje 

se šance na nákup produktů na spánek a stres. 

Šance na nákup produktů na nachlazení je nižší, když jsou zákazníci s ekonomickým 

statusem ostatní (senioři, ženy na mateřské dovolené a nezaměstnaní). Jedná se o srovnání 

s ekonomickým statusem zaměstnaný. 

Podobný závěr lze konstatovat i v případě potenciálního nákupu u multivitamínů. Zde 

je však rozšíření o studenty. Opět je vyšší šance na nákup u zaměstnaných osob, nikoliv u 



129 
 

studentů. Pouze u kategorie multivitamínů byl prokázán vliv odborných zdrojů. S vyšší mírou 

důvěry a orientace na odborné zdroje informací se zvyšuje šance na nákup produktové 

kategorie multivitamínů. Mezi odborné zdroje je podle výzkumu zařazen vliv lékárníka a 

lékaře. 

Do modelu zdravotního přesvědčení (HMB) vstupují tři skupiny faktorů, které jsou 

uvedeny v tabulce (Tab 6.3). Tabulka obsahuje zhodnocení, zda jednotlivé hlavní kategorie 

determinují nákup skupin produktů. Je také zhodnocena celková úspěšnost odhadu modelu. 

Dle jeho výše, která se pohybuje u jednotlivých modelů v intervalu s dolní hranicí 69,3 % a s 

horní hranicí 85,3 %, se jedná o velmi vysokou celkovou úspěšnost. 

Tab. 6.3 Vliv faktorů modelu zdravotního přesvědčení na nákup dle struktury HBM 

 Modifikované 

faktory 

Individuální 

faktory 
Vnější vlivy 

Úspěšnost 

modelu 

klouby a kosti ano ano ano 78,9 % 

ledviny a močové cesty ano ano ne 75,9 % 

migréna a bolest ano ne ano 69,3 % 

oči a zrak ne ano ano 77,7 % 

paměť a mysl ano ne ano 71,8 % 

pleť, vlasy a nehty ano ano ne 70,0 % 

srdce a cholesterol ano ano ne 85,3 % 

spánek a stres ne ano ne 83,1 % 

nachlazení ano ne ne 80,6 % 

multivitaminy ano ne ano 71,8 % 

Z komplexních výsledků lze pozorovat, že na multivitaminy, produkty na paměť a 

mysl a produkty na migrénu a bolest působí podobné skupiny faktorů. Podobnost je 

zaznamenána dále u produktů na ledviny a močové cesty, produktů na pleť, vlasy a nehty a u 

produktů na cholesterol (u této kategorie je vyšší šance nákupů u mužů). 

Bylo prokázáno, že nákup produktů podporujících spánek a uvolňujících stres je 

ovlivněn pouze individuálními faktory (vnímáním) a nachlazení pouze modifikovanými 

faktory (personálními faktory). Nejvíce zastoupené faktory, které ovlivňují nákup 

farmaceutických produktů, jsou modifikované faktory (dle terminologie spotřebitelského 

chování personálních faktorů) a nejmenší zastoupení je u vnějších vlivů.  
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Z výzkumu vyplynul překvapivý závěr, který se týkal nízké míry vlivu externích zdrojů. 

Tento výsledek je v rozporu s rešerší literárních zdrojů, které konstatovaly vliv reklamního 

sdělení, lékařů a lékárníků na samotné rozhodování. Vliv externích zdrojů byl prokázán pouze 

u poloviny sledovaných kategorií. Vliv odborné veřejnosti pouze u jedné z nich 

(multivitaminy). Problematické může být také samotné uvědomování si působení externích 

vlivů. Tato problematika může být opět řešena pomocí kvalitativního výzkumu, avšak 

kvantifikace s využitím totožných analytických nástrojů bude nemožná. 

Výzkum rovněž prokázal negativní vliv osobních zdrojů informací v případě produktů 

na klouby a kosti. Jestliže zákazníci důvěřují osobním zdrojům informací, tak klesá šance, že 

nakoupí právě tyto produkty. Podobný výsledek byl zaznamenán u produktů na srdce a 

cholesterol. Jestliže tyto osoby vnímají nižší míru náchylnosti k nemoci obecně, existuje vyšší 

šance na nákup této produktové kategorie.  

V budoucím období je prognózován nárůst poptávky po preventivních produktech 

(podkapitola 2.2.1.2). Téměř všechny diskutované produktové kategorie by mohly být 

užívány jako prevence, nejvíce se však může z výčtu kategorií jednat o produkty působící na 

paměť a mysl a o multivitaminy.  

Mezi další potenciální směry výzkumu patří orientace na jiné vysvětlující proměnné, 

úprava vysvětlované proměnné (frekvence nákupu, užívání, plánované nákupy, aj.), využití 

kvalitativního výzkumu, využití odlišného modelu z oblasti zdravotního chování a spolupráce 

s farmaceutickou společností nebo distributorem.  

Úspěšnost odhadnutých modelů pro deset produktových kategorií byla velmi vysoká, 

kvalita modelu (hodnota Pseudo R2) však byla nízká. Vylepšení odhadů může nastat na 

základě přidání dalších proměnných do modelu. Je potřeba uvážit a identifikovat další možné 

faktory, které mohou chování zákazníků ovlivňovat a ty dále testovat a jejich vliv 

kvantifikovat. Nyní byly do modelu zahrnuty faktory, které odpovídaly modelu zdravotního 

přesvědčení, vyústily z analýzy procesového řetězce, z rešerše literatury a vlastních výzkumů 

autorky práce. Výčet těchto faktorů nebyl jistě úplný.   

Nalezení a identifikace faktorů by mohlo být realizováno (místo již provedených 

způsobů) na základě kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkum by pomohl nalezení dalších 

faktorů a následný kvantitativní výzkum by byl využit k identifikaci vlivů a následně 

kvantifikaci pravděpodobnosti  nákupu. Další směry výzkumu budou orientovány na hledání 



131 
 

jiných faktorů, které mohou rozhodování ovlivnit. Mezi hlavní zdroje bude dle uvedeného 

patřit kvalitativní výzkum a sekundární informace získané z rešerše literatury. 

Kromě hledání dalších možných vysvětlujících proměnných je klíčové zaměřit se na 

podobu vysvětlované proměnné. V současném výzkumu a předložených analýzách je 

v podobě binární proměnné. Další analýzy mohou být orientovány na frekvenci nákupu, 

popřípadě na potenciální plány nákupu v budoucnu. Tyto informace jsou součástí již 

provedeného výzkumu a datová matice je k dispozici. Kromě nákupu je klíčovou oblastí také 

užívání produktových kategorií. Tato problematika byla v provedeném výzkumu také 

mapována a může být podrobena analýze. Mohou existovat rozdíly mezi realizovaným 

užíváním a nákupem, frekvencí užívání a nákupu a také plánovaným užíváním a nákupem. Při 

zohlednění spotřeby a nákupu je potřeba uvážit, že roli nakupujícího nemusí plnit samotný 

uživatel.  

Existují jistá omezení prezentovaných výsledků a závěrů. Jedním z nich je právě nižší 

kvalita modelu, tedy absence dalších faktorů, které ovlivňují nákup volně prodejných léčiv 

(doplňků stravy). Možností vylepšení je výběr a analýza faktorů nových. Nezbytné je také 

zmínit možnosti impulzivních nákupů, které nemusí vycházet z vnímání ani charakteristik 

zákazníka a mohou být dány situací, lékárníkem, lékařem nebo marketingovou podporou. 

V DDP byl použit model zdravotního přesvědčení, který má jistá omezení a podmínky 

pro aplikaci. Posouzení vhodnosti modelu bude možné pouze na základě porovnání s jiným. 

V úvaze je teorie plánovaného chování nebo odůvodněného jednání. Tyto modely neobsahují 

klíčové faktory vnímání, mohou však přinést jiné zajímavé výsledky a vylepšení odhadu.  

Druhý způsob vylepšení odhadů je datová základna. Jsou navhrovány dva způsoby 

získání dat. Může se jednat o spolupráci s konkrétním farmaceutickým výrobcem nebo 

distributorem. Možnost zpracování výzkumu a analýzy, která se bude týkat zákazníků pouze 

jedné firmy (založeno na databázi, věrnostní klub), může přinést odlišné výsledky než tato 

značkově nezaměřená studie. Současný výzkum byl zaměřen na celou Českou republiku 

s omezeným výběrovým souborem. Druhý způsob získání dat je ze spotřebitelského panelu. 

Bylo uvedeno, že doplňky stravy spadají pod volně prodejná léčiva. Legislativně jsou 

doplňky stravy v právním řádu České republiky vymezeny zákonem o potravinách a 

tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb., konkrétně pak ve vyhlášce o potravinách určených pro 

zvláštní výživu a o způsobu jejich použití č. 54/2004 Sb., od roku 2004 jsou doplňky stravy 

řešeny ve zvláštní vyhlášce č. 225/2008 Sb., která stanoví požadavky na doplňky stravy a na 
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obohacování potravin (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2016). Doplňky stravy 

jsou posuzovány a schvalovány Ministerstvem zdravotnictví České republiky, které posuzuje 

zdravotní nezávadnost (Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2016). Jak bylo uvedeno, u doplňků 

stravy se posuzuje a schvaluje zdravotní nezávadnost, nikoliv však účinky na lidské tělo. 

Existují sporné a vědecky neprokázané účinky doplňků stravy na zlepšení zdraví člověka. Je 

otázkou, zda by testování a garance účinků nevedla ke změně vnímání a následné změně 

postojů zákazníků, což by se následně promítlo do nákupního chování. Tato problematika 

změny postojů a chování může být opět řešena pomocí kvalitativního výzkumu.    

Význam DDP lze spatřit ve dvou hlavních oblastech, v oblasti vědecké a oblasti 

praktické. V marketingu a v oblasti spotřebitelského chování jsou k popisu chování často 

využívány modely jako sekvenční rozhodovací proces, teorie plánovaného chování nebo 

teorie odůvodněného jednání. Spotřebitelské chování obecně vychází z ekonomie, sociologie 

a psychologie. Problematiku farmaceutického marketingu spolu se spotřebitelským chováním 

lze nazvat jako zdravotní chování, které se psychologií a sociologií zabývá také. 

V marketingu nejsou modely spojené se zdravotním chováním běžně uplatňovány, avšak 

specifické podmínky je vyžadují více než klasické modely spotřebitelského chování. Jako 

vědecký přínos lze obecně uvést pochopení procesů zaměřených na konečného spotřebitele 

v oblasti farmaceutického marketingu s využitím modelu zdravotního přesvědčení. 

Druhou z uvedených rovin je rovina praktická. Historický vývoj a predikce vývoje 

farmaceutického trhu ukazuje růst velikosti trhu hodnotově i objemově, růst spotřeby léčiv a 

také růst počtu zaměstnanců ve farmaceutickém průmyslu. Důležitost farmaceutického 

marketingu je klíčová v českém a také v mezinárodním měřítku. Poznávání zákazníků, jejich 

identifikace a znalost klíčových zákazníků je nezbytná pro úspěšnost marketingového řízení 

firem. 
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7 ZÁVĚR 

Doktorská dizertační práce (DDP) se zabývá problematikou farmaceutického trhu, 

farmaceutického marketingu a chováním zákazníků. Cílem DDP bylo na základě modelu 

zdravotního přesvědčení popsat nákupní chování konečných spotřebitelů pro vybraných deset 

kategorií humánních volně prodejných léčiv a doplňků stravy. 

Hlavní cíl DDP byl rozpracován do tří dílčích cílů, tyto dílčí cíle na sebe navazují a 

napomáhají k naplnění hlavního cíle. Jsou definovány jako (1) identifikace vlivů, které působí 

na nákup volně prodejných léčiv farmaceutického trhu při zohlednění vybraných 

produktových kategorií, (2) kvantifikace pravděpodobnosti nákupu, tedy na základě vhodných 

kvantitativních metod formulace odhadu pravděpodobnosti pro každou řešenou produktovou 

kategorii a (3) sestavení typologie spotřebitelů na trhu s farmaceutickými produkty 

vycházející z vnímání produktů konečnými zákazníky. 

Výběr faktorů, které byly součástí výzkumů, analýz a závěrů probíhal na základě (1) 

rešerše výzkumů a studií, které již byly v mezinárodním prostředí realizovány, (2) dřívějších 

výzkumů autorky práce, (3) dle rozpracovaných článků procesového řetězce a identifikace 

možných ovlivňovatelů a (4) obsahu modelu zdravotního přesvědčení. 

Primární data získána metodou elektronického a písemného dotazování byla 

analyzována s využitím faktorové analýzy, shlukové analýzy, logistické regresní analýzy, 

analýzy rozptylu a chi-kvadrát testu. Všechny analýzy na sebe navazovaly a byly voleny 

s ohledem na stanovený cíl a jeho naplnění. Nejprve došlo s využitím faktorové analýzy 

k redukci postojových otázek a následně z nich byla vytvořena typologie zákazníků jako jeden 

z faktorů individuálního přesvědčení, který vstupoval do modelu. Z patnácti sledovaných 

proměnných bylo čtrnáct z nich redukováno na pět hlavních. Na základě sloučených 

proměnných byly nazvány jako vnímání benefitů, vnímání bariér, vnímání účinnosti, vnímání 

náchylnosti a ohrožení a poslední transparentnost a potvrzení. Čtyři z těchto uvedených 

faktorů odpovídají faktorům modelu zdravotního přesvědčení, mohly tak být použity jako 

vysvětlující proměnné. 

Z nových faktorů bylo vytvořeno pět segmentů zákazníků, (1) informovaní s důvěrou, 

kteří znají účinky a věří, že užívání produktu je pro lidské tělo to nejlepší (2) naslouchaví, 

kteří dbají doporučení odborníků (3) obezřetní spotřebitelé, kteří ze všech segmentů vnímají 

nejvíce benefity produktů, ale uvědomují si také rizika plynoucí z nadměrné spotřeby nebo 
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nesprávně uváděných informací (4) nedůvěřiví, kteří vnímají spíše bariéry, které se pojí se 

spotřebou léčiv, nedůvěřují farmaceutickým společnostem a transparentnosti informací a 

poslední segment tvoří (5) důvěřiví optimisté, kteří zastávají postoj, že informace 

prezentované výrobcem jsou přesné a doplňky stravy nezpůsobují žádné zdravotní problémy a 

závislosti. 

Bylo testováno deset vysvětlujících proměnných (pohlaví, věk, ekonomický status, 

vzdělání, velikost domácnosti, bydliště, typologie, vnímání, zravotní chování a informační 

zdroje). Velikost domácnosti a bydliště neovlivňuje nákup u žádné z vybraných produktových 

kategorií. 

Nejpočetnější vliv analyzovaných faktorů byl identifikován u produktů na klouby a 

kosti (věk, typologie zákazníků, vnímání a informační zdroje). Nejmenší počet faktorů byl 

identifikován u produktů na nachlazení (ekonomický status) a produktů na spánek a stres 

(vnímání náchylnosti nemocí). 

Šance na nákup je při srovnání pohlaví vyšší u žen v případě produktů na ledviny a 

močové cesty, migrénu a bolest a pleť, vlasy a nehty. Šance na nákup v případě produktů na 

srdce a cholesterol je pak vyšší u mužů. S růstem věku se zvyšuje šance nákupu produktů na 

klouby a kosti a snižuje se šance nákupu produktů na pleť, vlasy a nehty. U studentů a 

podnikatelů byla zjištěna vyšší šance na nákup produktů na paměť a mysl než u zaměstnanců. 

U zaměstnanců je dále pak vyšší šance na nákup produktů na nachlazení a multivitamínů než 

u seniorů, žen na mateřské dovolené a nezaměstnaných. Šance na nákup multivitamínů je 

vyšší u zaměstnanců než u seniorů, žen na materské dovolené a nezaměstnaných. Pouze u 

produktů na ledviny a močové cesty byl prokázán vliv zdravotního chování. Šance na nákup 

této kategorie je vyšší v případě obecně častých nemocí. V případě produktů na klouby a kostí 

u důvěřivých optimistů a u produktů na oči a zrak u obezřetných spotřebitelů byla prokázána 

vyšší šance nákupu než u informovaných s důvěrou. Komerční zdroje informací mají 

významný vliv při nákupu produktů na migrénu, bolest, oči a zrak, odborné zdroje informací 

u multivitamínů a osobní zdroje u produktů na klouby, kosti, paměť a mysl.  

Jednu z klíčových oblastí v celé práci, od které se odvíjelo vytvoření typologie 

zákazníků, tvoří vnímání a postoje volně prodejných léčiv (doplňků stravy). Vnímání benefitů 

má vliv na nákup produktů na klouby a kosti, pleť, vlasy a nehty, vnímání účinnosti má vliv 

na nákup produktů na klouby a kosti. Poslední identifikovaný vliv byl u vnímané náchylnosti 
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nemoci, tento postoj hraje roli v případě produktů na srdce a cholesterol (nižšní vnímání 

náchylnosti snižuje šanci nákupu) a v případě produků na spánek a stres. 

Došlo k zhodnocení podobnosti a rozdílnosti sledovaných produktových kategorií na 

základě kategorizace modelu zdravotního přesvědčení (HBM). Téměř ve všech skupinách 

působí na zákazníky modifikované faktory. Nejvíce faktorů, které mají statisticky významný 

vliv na nákup, se vyskytuje u produktů na klouby a kosti. Nejméně testovaných faktorů 

působí na nákup produktů na nachlazení. Jedná se o produkt urgentní potřeby, čili nižší počet 

statisticky významných faktorů lze předpokládat. Problém nachlazení nemusí také být 

specifický pro určitou skupinu osob (dle pohlaví, věku, ekonomického statusu, atd.), ale tato 

nemoc může ohrožovat celou populaci. 

Vzhledem k postupu řešení a výsledkům jsou formulována jistá omezení, která 

vyplývají z omezeného výčtu testovaných proměnných, z absence zohlednění impulzivního 

nákupu, z absence analýzy frekvence nákupu a popřípadě také struktury a velikosti 

výběrového souboru. Mezi další omezení lze zařadit také charakter volně prodejných léčiv 

tedy doplňků stravy, u kterých není nutné testovat účinnost, což může mít v konečném 

důsledku vliv na vnímání produktu. 

Dalším směrem výzkumu je identifikace a analýza jiných faktorů s možností jejich 

ovlivnění nákupu, dále pak zohlednění frekvence a také intenzity nákupu (popřípadě užívání), 

spolupráce s praxí a výběr jiného modelu zdravotního chování.  

Na základě zpracování a výsledků lze konstatovat, že práce má přínos (1) teoretický v 

podobě využití modelu zdravotního přesvědčení (oblast zdravotního chování) v problematice 

spotřebitelského chování a (2) praktický, kdy došlo k vytvoření typologie zákazníků a 

identifikaci faktorů ovlivňujících nákup u vybraných deseti produktových kategorií volně 

prodejných léčiv.   
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Vážení respondenti, předem děkuji za Váš zájem na účasti ve výzkumu. Dotazování je 

anonymní a je určeno pro studijní a vědecko-výzkumné účely. Velmi si cením Vašeho času. 

Pokud není označeno jinak, odpovědi, prosím, kroužkujte.  

 

 

1. Vnímáte, že jste v případě nemoci zranitelný/zranitelná? V případě, že odpovíte 

možnost ne, ukončete dotazování. 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) ne (děkuji Vám za účast ve výzkumu, ukončete dotazování) 

 

2. Máte motivaci být zdravý/zdravá? V případě, že odpovíte možnost ne, ukončete 

dotazování. 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) ne (děkuji Vám za účast ve výzkumu, ukončete dotazování) 

 

3. Myslíte si, že správným jednáním můžete odvrátit nemoc? V případě, že odpovíte 

možnost ne, ukončete dotazování. 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) ne (děkuji Vám za účast ve výzkumu, ukončete dotazování) 

 

 

4. U každého z následujících informačních zdrojů uveďte, jakou váhu jim přikládáte 

při rozhodování o koupi doplňků stravy? Vyjádřete na pětibodové škále (1 žádný 

vliv, 5 velmi silný vliv). Ohodnoťte, zakroužkujte číslo, u každého z následujících 

faktorů a) až k). 

a) partner     1 2 3 4 5 

b) rodina     1 2 3 4 5 

c) přátelé     1 2 3 4 5 

d) osobní prodejci firem   1 2 3 4 5 

e) lékaři     1 2 3 4 5 

f) lékárníci    1 2 3 4 5 

g) reklama v časopise   1 2 3 4 5 

h) reklama v televizi   1 2 3 4 5 

i) internetová reklama   1 2 3 4 5 

j) recenze a blogy   1 2 3 4 5 

k) diskuzní fóra     1 2 3 4 5 

 

5. Které z tvrzení vystihuje nejvíce Váš stav a chování? Vyberte jednu z možností. 

a) nebývám téměř vůbec nemocný/nemocná 

b) v průběhu roku bývám občas nemocný/nemocná, ale lékaře téměř nenavštěvuji 

c) v průběhu roku bývám občas nemocný/nemocná, s nemocí docházím za lékařem 

d) bývám velmi často nemocný/nemocná, ale lékaře téměř nenavštěvuji 

e) bývám velmi často nemocný/nemocná, s nemocí docházím za lékařem 
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6. Ke každé z následujících kategorií doplňků stravy uveďte, zda jste si je za posledních 

12 měsíců zakoupili a s jakou frekvencí, nebo nákup plánujete. U každé z kategorií, 

které jsou v prvním sloupci, vyberte jednu z pěti možností, které jsou v prvním 

řádku. Políčka označte křížkem. 

 ano, kupuji 

jednou 

ročně 

ano, kupuji 

jednou za 4 

měsíce 

ano, kupuji 

měsíčně a 

častěji 

ne a 

neplánuji 

zakoupit 

ne, ale 

plánuji 

zakoupit 

klouby a kosti      

ledviny a močové 

cesty 
     

migréna a bolest      

oči a zrak      

paměť a mysl      

pleť, vlasy a nehty      

srdce a cholesterol      

spánek a stres      

nachlazení      

multivitaminy      

 

7. Kolik Kč průměrně ročně utratíte za doplňky stravy? (prosím, dopište) 

………………….……………... 

 

8. Ke každé z následujících kategorií doplňků stravy uveďte, zda jste je za posledních 

12 měsíců užívali a kdy, nebo uveďte, zda užívání plánujete. U každé z kategorií, 

které jsou v prvním sloupci, vyberte jednu z pěti možností, které jsou v prvním 

řádku. Políčka označte křížkem. 

 ano, užívám 

jako 

prevenci 

ano, užívám 

při nemoci 

ano, užívám 

po nemoci 

ne a 

neplánuji 

užívat 

ne, ale 

plánuji 

užívat 

klouby a kosti      

ledviny a močové 

cesty 
     

migréna a bolest      

oči a zrak      

paměť a mysl      

pleť, vlasy a nehty      

srdce a cholesterol      

spánek a stres      

nachlazení      

multivitaminy      
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9. Vyjádřete na pětibodové škále, jak souhlasíte s těmito výroky (1 vůbec nesouhlasím a 

5 absolutně souhlasím). Ohodnoťte, zakroužkujte číslo, u každého z následujících 

tvrzení a) až o). 

a) Doplňky stravy bych bral v případě doporučení lékařem. 1 2 3 4 5 

b) Výrobci doplňků stravy uvádějí veškerá rizika, která jsou 

s užíváním spojena. 
1 2 3 4 5 

c) Jsem velmi náchylný k nemocem.  1 2 3 4 5 

d) Většina lidí, které znám, užívají doplňky stravy. 1 2 3 4 5 

e) Doplňky stravy pomáhají tělu dodávat výživu.  1 2 3 4 5 

f) Doplňky stravy jsou dobré pro zdraví člověka. 1 2 3 4 5 

g) Vitamíny a minerály slouží ke zmírnění projevu nemoci. 1 2 3 4 5 

h) Nadměrná spotřeba doplňků stravy mi může způsobit 

problémy.  
1 2 3 4 5 

i) Informace prezentované výrobcem mohou být zavádějící a 

nepřesné.  
1 2 3 4 5 

j) Přesně znám účinky doplňků stravy na mé zdraví. 1 2 3 4 5 

k) Po užívání doplňků stravy se zlepšuje a udržuje celkové zdraví 

a fyzická výkonnost. 
1 2 3 4 5 

l) Používal bych doplněk stravy, i kdyby nebyla prokázána 

zdravotní účinnost.  
1 2 3 4 5 

m) Na doplňcích stravy mohou být někteří lidé závislí. 1 2 3 4 5 

n) Užívání doplňků stravy je to nejlepší co pro sebe mohu udělat. 1 2 3 4 5 

o) Nemoci mi způsobují velké pracovní nebo studijní komplikace. 1 2 3 4 5 

 

10. Jaké je Vaše pohlaví? 

a)   muž   b)   žena 

 

11. Uveďte, prosím, Váš věk. …………………………………… 

 

12. Jaký je Váš současný ekonomický status? 

a) zaměstnanec  b)   student   c)   podnikatel 

d) důchodce  e)   jiné ……………………………….. 

 

13. Jaké je Vaše dokončené vzdělání? 

a) základní, vyučen  b)   středoškolské   c)   vysokoškolské 
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14. Uveďte, prosím, počet členů Vaší domácnosti. ……………………………… 

 

15. Jakého charakteru je Vaše bydliště? 

a) město   b)   vesnice 

 

16. Jak trávíte volný čas? (vyberte maximálně 3 možnosti) 

a) cestování  b)   četba   c)   domácí práce a zahrada 

d)   hraní her  e)   internet   f)   kutilství 

g) vzdělávání  h)   kavárny a restaurace i)   sledování seriálů a filmů 

j) poslech hudby  k)   návštěva obchodů  l)   setkávání se s přáteli 

m) sledování TV  n)   sport aktivně  o)  sport pasivně 

p) péče o tělo  q)   umělecká činnost  r)   jiné 

…………………………………………… 

 

Velice děkuji za Váš čas a ochotu při dotazování. 
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Tab. 1 Korelační koeficienty individuálních faktorů  

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 

 T1 1,000 ,246** ,101 ,148** ,185** ,182** ,134* ,130* -,004 ,045 ,039 ,001 ,103 -,023 ,153** 

T2 ,246** 1,000 ,126* ,161** ,236** ,204** ,090 -,035 -,200** ,352** ,300** ,156** -,119* ,182** ,058 

T3 ,101 ,126* 1,000 ,186** ,081 ,140* ,028 -,040 -,087 ,050 ,086 ,099 -,087 ,254** ,254** 

T4 ,148** ,161** ,186** 1,000 ,231** ,206** ,097 -,009 -,004 ,246** ,184** ,213** ,004 ,157** ,194** 

T5 ,185** ,236** ,081 ,231** 1,000 ,690** ,337** ,019 -,013 ,215** ,528** ,178** -,122* ,311** ,195** 

T6 ,182** ,204** ,140* ,206** ,690** 1,000 ,318** -,018 -,054 ,272** ,600** ,148** -,119* ,457** ,271** 

T7 ,134* ,090 ,028 ,097 ,337** ,318** 1,000 -,072 -,007 ,130* ,238** ,089 -,024 ,119* ,184** 

T8 ,130* -,035 -,040 -,009 ,019 -,018 -,072 1,000 ,438** -,061 -,024 -,194** ,390** -,190** ,026 

T9 -,004 -,200** -,087 -,004 -,013 -,054 -,007 ,438** 1,000 ,004 -,022 -,062 ,322** -,176** -,038 

T10 ,045 ,352** ,050 ,246** ,215** ,272** ,130* -,061 ,004 1,000 ,421** ,350** -,078 ,320** ,136* 

T11 ,039 ,300** ,086 ,184** ,528** ,600** ,238** -,024 -,022 ,421** 1,000 ,228** -,091 ,379** ,232** 

T12 ,001 ,156** ,099 ,213** ,178** ,148** ,089 -,194** -,062 ,350** ,228** 1,000 -,098 ,335** ,009 

T13 ,103 -,119* -,087 ,004 -,122* -,119* -,024 ,390** ,322** -,078 -,091 -,098 1,000 -,160** -,093 

T14 -,023 ,182** ,254** ,157** ,311** ,457** ,119* -,190** -,176** ,320** ,379** ,335** -,160** 1,000 ,271** 

T15 ,153** ,058 ,254** ,194** ,195** ,271** ,184** ,026 -,038 ,136* ,232** ,009 -,093 ,271** 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tab. 2 KMO a Bartlettův test Sphéricity – metoda hlavních komponent 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,748 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 967,582 

df 105 

Sig. ,000 

 

Tab. 3 Vysvětlení rozptylu – metoda hlavních komponent 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,656 24,370 24,370 3,656 24,370 24,370 2,543 16,951 16,951 

2 1,814 12,095 36,465 1,814 12,095 36,465 1,837 12,248 29,199 

3 1,320 8,803 45,268 1,320 8,803 45,268 1,813 12,083 41,282 

4 1,224 8,160 53,427 1,224 8,160 53,427 1,574 10,493 51,775 

5 1,150 7,670 61,097 1,150 7,670 61,097 1,398 9,322 61,097 

6 ,872 5,816 66,913       

7 ,794 5,294 72,207       

8 ,760 5,067 77,274       

9 ,678 4,523 81,797       

10 ,670 4,465 86,262       

11 ,530 3,536 89,798       

12 ,478 3,189 92,987       

13 ,440 2,933 95,919       

14 ,365 2,431 98,350       

15 ,247 1,650 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tab. 4 Nerotovaná matice komponent – metoda hlavních komponent 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

T6 ,785   -,340  

T11 ,758     

T5 ,730   -,359  

T14 ,633    ,391 

T10 ,546  ,458   

T7 ,453   -,424  

T15 ,438  -,436  ,417 

T4 ,412   ,398  

T8  ,789    

T9  ,668 ,333   

T13  ,599    

T12 ,391  ,579 ,302  

T1  ,415 -,461 ,302 -,347 

T2 ,464   ,422 -,558 

T3 ,348  -,392 ,358 ,465 

 
Tab. 5 Rotovaná matice komponent – metoda hlavních komponent 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

T6 ,821     

T5 ,820     

T11 ,692  ,382   

T7 ,637     

T9  ,790    

T8  ,781    

T13  ,682    

T12   ,783   

T10   ,704   

T14 ,315  ,511 ,432  

T3    ,775  

T15    ,685  

T4    ,439 ,314 

T2   ,312  ,742 

T1     ,721 
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Tab. 6 KMO a Bartlettův test Sphéricity – metoda hlavních os 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,748 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 967,582 

df 105 

Sig. ,000 

 

Tab. 7 Vysvětlení rozptylu – metoda hlavních os 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,656 24,370 24,370 3,188 21,255 21,255 2,096 13,972 13,972 

2 1,814 12,095 36,465 1,267 8,447 29,702 1,292 8,611 22,583 

3 1,320 8,803 45,268 ,718 4,784 34,486 1,236 8,241 30,824 

4 1,224 8,160 53,427 ,667 4,446 38,932 ,943 6,288 37,112 

5 1,150 7,670 61,097 ,559 3,726 42,658 ,832 5,545 42,658 

6 ,872 5,816 66,913       

7 ,794 5,294 72,207       

8 ,760 5,067 77,274       

9 ,678 4,523 81,797       

10 ,670 4,465 86,262       

11 ,530 3,536 89,798       

12 ,478 3,189 92,987       

13 ,440 2,933 95,919       

14 ,365 2,431 98,350       

15 ,247 1,650 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Tab. 8 Nerotovaná matice komponent – metoda hlavních os 
 

Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

T6 ,793     

T5 ,720     

T11 ,719     

T14 ,593     

T10 ,498  ,463   

T7 ,380     

T15 ,379    ,366 

T4 ,339     

T8  ,720    

T9  ,575    

T13  ,417    

T12 ,337  ,393   

T2 ,432   ,490  

T1    ,413  

T3     ,403 

 

 
Tab. 9 Rotovaná matice komponent – metoda hlavních os 

Rotated Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

T6 ,819     

T5 ,796     

T11 ,611  ,380   

T7 ,407     

T8  ,717    

T9  ,659    

T13  ,479    

T10   ,606   

T12   ,552   

T14   ,484 ,407  

T15    ,522  

T3    ,516  

T4      

T2     ,654 

T1     ,435 
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Tab. 10 KMO a Bartlettův test Sphéricity – metoda nejmenších čtverců 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,748 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 967,582 

df 105 

Sig. ,000 

 

Tab. 11 Vysvětlení rozptylu – metoda nejmenších čtverců 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,656 24,370 24,370 1,485 9,900 9,900 2,201 14,672 14,672 

2 1,814 12,095 36,465 2,647 17,644 27,544 1,321 8,805 23,477 

3 1,320 8,803 45,268 1,268 8,451 35,995 1,288 8,587 32,065 

4 1,224 8,160 53,427 ,827 5,516 41,511 1,173 7,820 39,885 

5 1,150 7,670 61,097 ,737 4,915 46,427 ,981 6,542 46,427 

6 ,872 5,816 66,913       

7 ,794 5,294 72,207       

8 ,760 5,067 77,274       

9 ,678 4,523 81,797       

10 ,670 4,465 86,262       

11 ,530 3,536 89,798       

12 ,478 3,189 92,987       

13 ,440 2,933 95,919       

14 ,365 2,431 98,350       

15 ,247 1,650 100,000       

Extraction Method: Generalized Least Squares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Příloha.2

 Faktorová analýza – vnímání a postoje 

7 
 

Tab. 12 Nerotovaná matice komponent – metoda nejmenších čtverců 
 

Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

T15 ,999     

T3      

T6  ,821    

T5  ,733    

T11  ,685    

T14 ,304 ,464   ,330 

T10  ,434   ,368 

T7  ,352    

T4      

T8   ,709   

T9   ,559   

T13   ,396   

T2  ,422  ,676  

T1    ,302  

T12  ,306   ,480 

 

Tab. 13 Rotovaná matice komponent – metoda nejmenších čtverců 

Rotated Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

T6 ,879     

T5 ,784     

T11 ,605  ,370   

T7 ,387     

T8  ,754    

T9  ,636    

T13  ,486    

T12   ,606   

T10   ,558   

T14 ,334  ,534   

T4      

T15    ,981  

T3      

T2     ,793 

T1     ,366 
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Tab. 14 KMO a Bartlettův test Sphéricity – metoda maximální věrohodnosti 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,748 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 967,582 

df 105 

Sig. ,000 

 

Tab. 15 Vysvětlení rozptylu – metoda maximální věrohodnosti 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,656 24,370 24,370 3,127 20,845 20,845 2,081 13,872 13,872 

2 1,814 12,095 36,465 1,272 8,483 29,328 1,290 8,602 22,474 

3 1,320 8,803 45,268 ,750 4,998 34,326 1,226 8,170 30,644 

4 1,224 8,160 53,427 ,665 4,433 38,760 ,956 6,372 37,016 

5 1,150 7,670 61,097 ,586 3,909 42,669 ,848 5,653 42,669 

6 ,872 5,816 66,913       

7 ,794 5,294 72,207       

8 ,760 5,067 77,274       

9 ,678 4,523 81,797       

10 ,670 4,465 86,262       

11 ,530 3,536 89,798       

12 ,478 3,189 92,987       

13 ,440 2,933 95,919       

14 ,365 2,431 98,350       

15 ,247 1,650 100,000       

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Tab. 16 Nerotovaná matice komponent – metoda maximální věrohodnosti 

Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

T6 ,852     

T5 ,760     

T11 ,733     

T14 ,563   ,356  

T7 ,396     

T4 ,309     

T8  ,716    

T9  ,584  ,319  

T13  ,405    

T2 ,383  ,542 -,337  

T10 ,448  ,450   

T12    ,337  

T1    -,329  

T3     ,447 

T15 ,351    ,428 

 

Tab. 17 Rotovaná matice komponent – metoda maximální věrohodnosti 

Rotated Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

T6 ,832     

T5 ,783     

T11 ,610  ,385   

T7 ,402     

T8  ,716    

T9  ,665    

T13  ,478    

T10   ,612   

T12   ,539   

T14   ,478 ,439  

T15    ,519  

T3    ,507  

T4      

T2     ,665 

T1     ,429 
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Tab. 1 Počet respondentů v jednotlivých shlucích – nevážené a vážené řešení 

Number of Cases in each Cluster 

 Unweighted Weighted 

Cluster 1 46,000 47,360 

2 80,000 73,310 

3 42,000 46,890 

4 60,000 61,240 

5 54,000 53,200 

Valid 282,000 282,000 

Missing ,000 ,000 

 
Tab.  2  ANOVA test pro odhadnuté shluky 

ANOVA 

 

Cluster Error 

F Sig. 

Mean 

Square df 

Mean 

Square df 

Vnímání benefitů 24,359 4 ,469 276 51,962 ,000 

Vnímání bariér 25,973 4 ,336 276 77,214 ,000 

Vnímání účinnosti 22,545 4 ,312 276 72,171 ,000 

Vnímání náchylnosti a 

ohrožení 
3,977 4 ,472 276 8,421 ,000 

Transparentnost a 

potvrzení 
17,383 4 ,358 276 48,572 ,000 

 
Tab. 3  Chi-kvadrát test nezávislosti mezi místem bydliště a typologií zákazníků 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,470a 4 ,022 

Likelihood Ratio 10,851 4 ,028 

N of Valid Cases 282   

 
Tab. 4  Chi-kvadrát test nezávislosti mezi zdravotním stavem a chováním a typologií zákazníků 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,156a 16 ,907 

Likelihood Ratio 10,221 16 ,855 

N of Valid Cases 285   
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Tab. 5  Chi-kvadrát test nezávislosti mezi pohlavím a typologií zákazníků 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,304a 4 ,178 

Likelihood Ratio 6,352 4 ,174 

N of Valid Cases 282   

 

 
Tab. 6  Chi-kvadrát test nezávislosti mezi ekonomickým statusem a typologií zákazníků 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,787a 12 ,022 

Likelihood Ratio 25,538 12 ,012 

N of Valid Cases 284   

 

 
Tab. 7  Chi-kvadrát test nezávislosti mezi vzděláním a typologií zákazníků 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,778a 8 ,011 

Likelihood Ratio 19,441 8 ,013 

N of Valid Cases 282   

 

 
Tab. 8  ANOVA test – roční finanční výdaje dle typologie 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 145149989,794 4 36287497,448 3,557 ,008 

Within Groups 2784703096,443 273 10200377,643   

Total 2929853086,236 277    

 

 
Tab. 9 ANOVA test – počet členů domácnosti dle typologie 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7007,548 4 1751,887 9,660 ,000 

Within Groups 50055,392 276 181,360   

Total 57062,940 280    
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Tab. 10  ANOVA test – věk dle typologie 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16,536 4 4,134 2,987 ,019 

Within Groups 382,023 276 1,384   

Total 398,559 280    
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Tab. 1 KMO a Bartlettův test Sphéricity – metoda hlavních komponent – informační zdroje 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,728 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1645,068 

df 55 

Sig. ,000 

 

 

Tab. 2 Vysvětlení rozptylu – metoda hlavních komponent – informační zdroje 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,761 34,192 34,192 3,761 34,192 34,192 2,795 25,405 25,405 

2 2,083 18,941 53,133 2,083 18,941 53,133 2,350 21,359 46,765 

3 1,626 14,782 67,915 1,626 14,782 67,915 1,868 16,979 63,744 

4 1,234 11,216 79,131 1,234 11,216 79,131 1,693 15,387 79,131 

5 ,662 6,018 85,149       

6 ,463 4,209 89,357       

7 ,334 3,033 92,391       

8 ,275 2,501 94,892       

9 ,248 2,257 97,149       

10 ,186 1,690 98,839       

11 ,128 1,161 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tab. 3 Nerotovaná matice komponent – metoda hlavních komponent – informační zdroje 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

reklama v časopise ,788 -,397   

reklama v televizi ,747 -,411  -,305 

internetová reklam ,742 -,445   

prodejci ,609    

rodina ,443 ,741   

partner ,437 ,739   

přátelé ,548 ,572   

recenze a blogy ,506  ,704 ,317 

diskuzní fóra ,539  ,606 ,459 

lékárníci ,505  -,552 ,513 

lékaři ,414  -,544 ,568 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

 
Tab.4 Rotovaná matice komponent – metoda hlavních komponent – informační zdroje 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

reklama v televizi ,919    

reklama v časopise ,910    

internetová reklam ,850    

prodejci ,529 ,380   

rodina  ,899   

partner  ,884   

přátelé  ,759   

diskuzní fóra   ,928  

recenze a blogy   ,923  

lékaři    ,903 

lékárníci    ,878 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Tab. 1 Case Processing Summary – klouby a kosti 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding – kouby a kosti 

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings – klouby a kosti 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

typologie informovaní s důvěrou 46 ,000 ,000 ,000 ,000 

naslouchaví 80 1,000 ,000 ,000 ,000 

obezřetní spotřebitelé 42 ,000 1,000 ,000 ,000 

nedůvěřiví 60 ,000 ,000 1,000 ,000 

nebojácní 54 ,000 ,000 ,000 1,000 

ekonomický 

status 

zaměstnanec 139 ,000 ,000 ,000  

student 109 1,000 ,000 ,000  

podnikatel 11 ,000 1,000 ,000  

ostatní 23 ,000 ,000 1,000  

vzdělání základní, vyučen 22 ,000 ,000   

středoškolské 84 1,000 ,000   

vysokoškolské 176 ,000 1,000   
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 Tab. 4 Classification Table – klouby a kosti (Block 0 Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 klouby a kosti - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 0 klouby a kosti - nákup ne 206 0 100,0 

ano 76 0 ,0 

Overall Percentage   73,1 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

 
Tab. 5 Variables in the Equation – klouby a kosti (Block 0 Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1,001 ,134 55,508 1 ,000 ,368 
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Tab. 6 Variables not in the Equation – klouby a kosti (Block 0 Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables vek 15,307 1 ,000 

status 10,220 3 ,017 

status(1) 7,623 1 ,006 

status(2) 4,062 1 ,044 

status(3) ,875 1 ,350 

vzdelani 8,822 2 ,012 

vzdelani(1) ,341 1 ,559 

vzdelani(2) 1,449 1 ,229 

shluky 10,118 4 ,038 

shluky(1) 3,182 1 ,074 

shluky(2) ,923 1 ,337 

shluky(3) ,792 1 ,374 

shluky(4) 3,966 1 ,046 

FAC1_1 4,811 1 ,028 

FAC2_1 ,150 1 ,699 

FAC3_1 14,793 1 ,000 

FAC4_1 ,151 1 ,697 

FAC5_1 ,640 1 ,424 

komercni_zdroje 4,878 1 ,027 

osobni_zdroje 5,469 1 ,019 

internetove_zdroje 1,940 1 ,164 

odborne_zdroje ,000 1 ,989 

Overall Statistics 54,004 19 ,000 

Block 1: Method = Enter 

 

 

 
Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – klouby a kosti (Block 1: Method = Enter) 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 57,785 19 ,000 

Block 57,785 19 ,000 

Model 57,785 19 ,000 

 

 

 

 



Příloha 5

 Logistická regrese – klouby a kosti 

4 
 

Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – klouby a kosti (Block 1: Method = Enter) 

 

klouby a kosti - nákup = ne klouby a kosti - nákup = ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 27 26,672 1 1,168 28 

2 25 25,695 3 2,285 28 

3 25 24,433 2 3,187 28 

4 24 23,779 4 4,321 28 

5 24 22,354 4 5,476 28 

6 18 21,474 10 6,596 28 

7 21 19,950 7 7,660 28 

8 18 17,760 9 9,910 28 

9 12 14,930 16 13,290 28 

10 10 9,153 21 21,907 31 

 

 
Tab. 9 Classification Table – klouby a kosti (Block 1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 klouby a kosti - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 klouby a kosti - nákup ne 195 12 94,4 

ano 48 28 37,0 

Overall Percentage   78,9 

a. The cut value is 500 
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Tab. 1 Case Processing Summary – ledviny a močové cesty 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding – ledviny a močové cesty 

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings – ledviny a močové cesty 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

zdravotní 

stav 

nebývám téměř vůbec 

nemocný/nemocná 
63 ,000 ,000 ,000 ,000 

bývám občas 

nemocný/nemocná, 

lékaře téměř 

nenavštěvuji 

137 1,000 ,000 ,000 ,000 

bývám občas 

nemocný/nemocná, 

docházím za lékařem 

71 ,000 1,000 ,000 ,000 

bývám velmi často 

nemocný/nemocná, 

lékaře nenavštěvuji 

8 ,000 ,000 1,000 ,000 

bývám velmi často 

nemocný/nemocná, 

docházím za lékařem 

3 ,000 ,000 ,000 1,000 

pohlaví muž 96 ,000    

žena 186 1,000    
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Tab. 4 Classification Table – ledviny a močové cesta (Block 0: Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 ledviny a močové cesty - 

nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 0 ledviny a močové cesty - 

nákup 

ne 216 0 100,0 

ano 66 0 ,0 

Overall Percentage   76,5 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is 500 

 

 
Tab. 5 Variables in the Equation – ledviny a močové cesty (Block 0: Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1,181 ,140 70,690 1 ,000 ,307 

 

 
Tab. 6 Variables not in the Equation – ledviny a močové cesty (Block 0: Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables pohlavi(1) 25,769 1 ,000 

zdravotni_stav 15,881 4 ,003 

zdravotni_stav(1) ,305 1 ,581 

zdravotni_stav(2) 2,680 1 ,102 

zdravotni_stav(3) 6,408 1 ,011 

zdravotni_stav(4) ,005 1 ,944 

komercni_zdroje 8,188 1 ,004 

osobni_zdroje 1,622 1 ,203 

internetove_zdroje 1,005 1 ,316 

odborne_zdroje ,181 1 ,670 

Overall Statistics 39,713 9 ,000 

 

 
Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – ledviny a močové cesty (Block 1: Method = Enter) 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 41,954 9 ,000 

Block 41,954 9 ,000 

Model 41,954 9 ,000 
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Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – ledviny a močové cesty (Block 1: 

Method = Enter) 

 

ledviny a močové cesty - 

nákup = ne 

ledviny a močové cesty - 

nákup = ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 27 27,090 1 1,180 28 

2 25 25,820 2 2,000 28 

3 28 24,905 0 2,765 28 

4 27 24,950 1 3,570 29 

5 22 23,786 6 4,274 28 

6 20 21,918 8 6,162 28 

7 15 19,766 13 8,464 28 

8 19 17,775 8 10,025 28 

9 15 16,399 13 11,791 28 

10 16 13,360 13 16,000 29 

 

 
Tab. 9 Classification Table – ledviny a močové cesty (Block 1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 ledviny a močové cesty - 

nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 ledviny a močové cesty - 

nákup 

ne 206 9 95,7 

ano 59 8 11,6 

Overall Percentage   75,9 

a. The cut value is 500 
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Tab. 1 Case Processing Summary – migréna a bolest 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding – migréna a bolest 

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings – migréna a bolest 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

zdravotní 

stav 

nebývám téměř vůbec 

nemocný/nemocná 
63 ,000 ,000 ,000 ,000 

bývám občas 

nemocný/nemocná, 

lékaře téměř 

nenavštěvuji 

137 1,000 ,000 ,000 ,000 

bývám občas 

nemocný/nemocná, 

docházím za lékařem 

71 ,000 1,000 ,000 ,000 

bývám velmi často 

nemocný/nemocná, 

lékaře nenavštěvuji 

8 ,000 ,000 1,000 ,000 

bývám velmi často 

nemocný/nemocná, 

docházím za lékařem 

3 ,000 ,000 ,000 1,000 

pohlaví muž 96 ,000    

žena 186 1,000    
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Tab. 4 Classification Table – migréna a bolest (Block 0: Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 migréna a bolest - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 0 migréna a bolest - nákup ne 153 0 100,0 

ano 129 0 ,0 

Overall Percentage   54,3 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is 500 

 

 
Tab. 5 Variables in the Equation – migréna a bolest (Block 0: Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -,171 ,120 2,048 1 ,152 ,843 

 

 
Tab. 6 Variables not in the Equation – migréna a bolest (Block 0: Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables pohlavi(1) 30,529 1 ,000 

zdravotni_stav 9,705 4 ,046 

zdravotni_stav(1) 1,789 1 ,181 

zdravotni_stav(2) ,000 1 ,994 

zdravotni_stav(3) 4,965 1 ,026 

zdravotni_stav(4) ,549 1 ,459 

komercni_zdroje 8,091 1 ,004 

osobni_zdroje 1,952 1 ,162 

internetove_zdroje 5,099 1 ,024 

odborne_zdroje ,113 1 ,737 

vek 4,870 1 ,027 

Overall Statistics 43,014 10 ,000 
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Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – migréna a bolest (Block1: Method = Enter) 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 45,682 10 ,000 

Block 45,682 10 ,000 

Model 45,682 10 ,000 

 
 

Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – migréna a bolest (Block1: Method = 

Enter) 

 

migréna a bolest - nákup = ne migréna a bolest - nákup = ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 26 23,162 2 4,958 28 

2 17 21,187 11 6,783 28 

3 22 19,994 6 7,976 28 

4 16 19,166 12 8,984 28 

5 21 16,998 7 11,212 28 

6 16 14,156 13 14,154 28 

7 11 11,973 17 15,787 28 

8 9 10,685 19 17,155 28 

9 9 9,159 19 18,801 28 

10 8 6,548 22 23,162 30 

 

 
Tab. 9 Classification Table – migréna a bolest (Block1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 migréna a bolest - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 migréna a bolest - nákup ne 110 43 71,9 

ano 44 85 66,3 

Overall Percentage   69,3 

a. The cut value is 500 
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Tab. 1 Case Processing Summary – oči a zrak 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding – oči a zrak 

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings – oči a zrak 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

typologie informovaní s důvěrou 46 ,000 ,000 ,000 ,000 

naslouchaví 80 1,000 ,000 ,000 ,000 

obezřetní spotřebitelé 42 ,000 1,000 ,000 ,000 

nedůvěřiví 60 ,000 ,000 1,000 ,000 

nebojácní 54 ,000 ,000 ,000 1,000 

 

 
Tab. 4 Classification Table – oči a zrak (Block 0: Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 oči a zrak - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 0 oči a zrak - nákup ne 222 0 100,0 

ano 60 0 ,0 

Overall Percentage   78,8 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is 500 
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Tab. 5 Variables in the Equation – oči a zrak (Block 0: Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1,312 ,146 81,130 1 ,000 ,269 

 

 
Tab. 6 Variables not in the Equation – oči a zrak (Block 0: Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables shluky 11,645 4 ,020 

shluky(1) 1,323 1 ,250 

shluky(2) 6,649 1 ,010 

shluky(3) 3,834 1 ,050 

shluky(4) 2,221 1 ,136 

FAC1_1 7,962 1 ,005 

FAC2_1 ,953 1 ,329 

FAC3_1 ,433 1 ,510 

FAC4_1 3,323 1 ,068 

FAC5_1 3,288 1 ,070 

komercni_zdroje 13,025 1 ,000 

osobni_zdroje 1,196 1 ,274 

internetove_zdroje ,020 1 ,888 

odborne_zdroje ,923 1 ,337 

Overall Statistics 33,774 13 ,001 

 

 
Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – oči a zrak (Block 1: Method = Enter 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 34,458 13 ,001 

Block 34,458 13 ,001 

Model 34,458 13 ,001 
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Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – oči a bolest (Block 1: Method = Enter) 

 

oči a zrak - nákup = ne oči a zrak - nákup = ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 28 26,678 0 1,352 28 

2 22 25,443 6 2,257 28 

3 22 24,935 5 2,915 28 

4 27 24,664 1 3,436 28 

5 26 23,458 2 4,232 28 

6 24 22,654 4 5,236 28 

7 22 21,623 5 6,057 28 

8 18 20,375 10 7,535 28 

9 17 17,643 11 10,217 28 

10 14 14,699 17 16,591 31 

 

 
Tab. 9 Classification Table – oči a zrak (Block 1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 oči a zrak - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 oči a zrak - nákup ne 214 8 96,3 

ano 55 5 8,5 

Overall Percentage   77,7 

a. The cut value is ,500 
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Tab. 1 Case Processing Summary – paměť a mysl 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding – paměť a mysl 

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings – paměť a mysl 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) 

ekonomický status zaměstnanec 139 ,000 ,000 ,000 

student 109 1,000 ,000 ,000 

podnikatel 11 ,000 1,000 ,000 

ostatní 23 ,000 ,000 1,000 

pohlaví muž 96 ,000   

žena 186 1,000   

 

 
Tab. 4 Classification Table – paměť a mysl (Block 0: Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 paměť a mysl - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 0 paměť a mysl - nákup ne 198 0 100,0 

ano 84 0 ,0 

Overall Percentage   70,3 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is,500 
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Tab. 5 Variables in the Equation – paměť a mysl (Block 0: Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -,862 ,130 43,746 1 ,000 ,422 

 

 
Tab. 6 Variables not in the Equation – paměť a mysl (Block 0: Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables komercni_zdroje 1,649 1 ,199 

osobni_zdroje 6,939 1 ,008 

internetove_zdroje 3,129 1 ,077 

odborne_zdroje ,037 1 ,848 

pohlavi(1) 4,740 1 ,029 

vek 3,574 1 ,059 

status 10,989 3 ,012 

status(1) 8,460 1 ,004 

status(2) ,984 1 ,321 

status(3) ,233 1 ,629 

Overall Statistics 25,686 9 ,002 

 

 
Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – paměť a mysl (Block 1: Method = Enter) 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 26,600 9 ,002 

Block 26,600 9 ,002 

Model 26,600 9 ,002 
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Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – paměť a mysl (Block 1: Method = Enter) 

 

paměť a mysl - nákup = ne paměť a mysl - nákup = ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 26 25,191 2 3,079 28 

2 20 24,438 8 4,292 29 

3 26 23,318 3 5,052 28 

4 25 21,701 2 6,079 28 

5 19 21,015 10 7,345 28 

6 20 19,514 8 8,136 28 

7 18 18,493 10 9,527 28 

8 19 16,919 9 11,091 28 

9 14 15,076 14 12,664 28 

10 12 12,604 17 16,466 29 

 

 
Tab. 9 Classification Table – paměť a mysl (Block 1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 paměť a mysl - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 paměť a mysl - nákup ne 187 12 94,1 

ano 68 16 18,9 

Overall Percentage   71,8 

a. The cut value is 500 
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Tab. 1 Case Processing Summary – pleť, vlasy a nehty 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding – pleť, vlasy a nehty 

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings – pleť, vlasy a nehty 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

zdravotní 

stav 

nebývám téměř vůbec 

nemocný/nemocná 
63 ,000 ,000 ,000 ,000 

bývám občas 

nemocný/nemocná, 

lékaře téměř 

nenavštěvuji 

137 1,000 ,000 ,000 ,000 

bývám občas 

nemocný/nemocná, 

docházím za lékařem 

71 ,000 1,000 ,000 ,000 

bývám velmi často 

nemocný/nemocná, 

lékaře nenavštěvuji 

8 ,000 ,000 1,000 ,000 

bývám velmi často 

nemocný/nemocná, 

docházím za lékařem 

3 ,000 ,000 ,000 1,000 

pohlaví muž 96 ,000    

žena 186 1,000    
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Tab. 4 Classification Table – pleť, vlasy a nehty (Block 0: Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 pleť, vlasy a nehty - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 0 pleť, vlasy a nehty - nákup ne 159 0 100,0 

ano 123 0 ,0 

Overall Percentage   56,5 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is,500 

 

 
Tab. 5 Variables in the Equation – pleť, vlasy a nehty (Block 0: Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -,262 ,120 4,749 1 ,029 ,770 

 

 
Tab. 6 Variables not in the Equation – pleť, vlasy a nehty (Block 0: Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables komercni_zdroje 2,622 1 ,105 

osobni_zdroje 1,729 1 ,189 

internetove_zdroje 4,239 1 ,040 

odborne_zdroje 2,129 1 ,145 

pohlavi(1) 29,716 1 ,000 

vek 17,099 1 ,000 

FAC1_1 8,876 1 ,003 

FAC2_1 ,074 1 ,786 

FAC3_1 ,143 1 ,706 

FAC4_1 3,276 1 ,070 

FAC5_1 ,711 1 ,399 

zdravotni_stav 11,519 4 ,021 

zdravotni_stav(1) 3,070 1 ,080 

zdravotni_stav(2) ,587 1 ,444 

zdravotni_stav(3) 5,405 1 ,020 

zdravotni_stav(4) ,477 1 ,490 

Overall Statistics 60,961 15 ,000 
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Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – pleť, vlasy a nehty (Block 1: Method = Enter) 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 68,765 15 ,000 

Block 68,765 15 ,000 

Model 68,765 15 ,000 

 

 
Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – pleť, vlasy a nehty (Block 1: Method = 

Enter) 

 

pleť, vlasy a nehty - nákup = 

ne 

pleť, vlasy a nehty - nákup = 

ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 23 24,649 4 2,181 27 

2 25 23,313 3 4,727 28 

3 22 21,722 6 6,668 28 

4 18 19,634 10 8,636 28 

5 19 17,220 8 10,260 27 

6 13 15,286 15 12,344 28 

7 16 13,171 12 14,669 28 

8 10 10,443 18 17,457 28 

9 5 8,336 23 19,524 28 

10 8 5,576 24 26,184 32 

 

 
Tab. 9 Classification Table – pleť, vlasy a nehty (Block 1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 pleť, vlasy a nehty - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 pleť, vlasy a nehty - nákup ne 123 36 77,3 

ano 48 74 60,5 

Overall Percentage   70,0 

a. The cut value is ,500 
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Tab. 1 Case Processing Summary – srdce a cholesterol 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding – srdce a cholesterol 

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings – srdce a cholesterol 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

typologie informovaní s důvěrou 46 ,000 ,000 ,000 ,000 

naslouchaví 80 1,000 ,000 ,000 ,000 

obezřetní spotřebitelé 42 ,000 1,000 ,000 ,000 

nedůvěřiví 60 ,000 ,000 1,000 ,000 

nebojácní 54 ,000 ,000 ,000 1,000 

vzdělání základní, vyučen 22 ,000 ,000   

středoškolské 84 1,000 ,000   

vysokoškolské 176 ,000 1,000   

pohlaví muž 96 ,000    

žena 186 1,000    
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Tab. 4 Classification Table – srdce a cholesterol (Block 0: Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 srdce a cholesterol - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 0 srdce a cholesterol - 

nákup 

ne 239 0 100,0 

ano 43 0 ,0 

Overall Percentage   84,9 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

 
Tab. 5 Variables in the Equation – srdce a cholesterol (Block 0: Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1,723 ,166 107,621 1 ,000 ,178 

 

 
Tab. 6 Variables not in the Equation – srdce a cholesterol (Block 0: Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables pohlavi(1) 9,745 1 ,002 

vek 5,785 1 ,016 

FAC1_1 4,591 1 ,032 

FAC2_1 4,795 1 ,029 

FAC3_1 13,438 1 ,000 

FAC4_1 ,529 1 ,467 

FAC5_1 1,069 1 ,301 

vzdelani 13,537 2 ,001 

vzdelani(1) ,022 1 ,883 

vzdelani(2) 4,006 1 ,045 

shluky 25,528 4 ,000 

shluky(1) ,972 1 ,324 

shluky(2) 1,990 1 ,158 

shluky(3) 10,610 1 ,001 

shluky(4) 9,879 1 ,002 

Overall Statistics 49,033 13 ,000 
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Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – srdce a cholesterol (Block 1: Method = Enter) 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 52,019 13 ,000 

Block 52,019 13 ,000 

Model 52,019 13 ,000 

 

 
Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – srdce a cholesterol (Block 1: Method = 

Enter) 

 

srdce a cholesterol - nákup = 

ne 

srdce a cholesterol - nákup = 

ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 28 28,085 0 ,205 28 

2 27 27,519 1 ,511 28 

3 27 27,262 1 ,928 28 

4 26 26,827 2 1,483 28 

5 27 25,992 1 2,098 28 

6 25 24,688 3 2,912 28 

7 25 24,091 4 4,359 28 

8 23 22,009 5 5,941 28 

9 20 19,200 8 8,860 28 

10 11 13,618 18 15,412 29 

 

 
Tab. 9 Classification Table – srdce a cholesterol (Block 1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 srdce a cholesterol - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 srdce a cholesterol - 

nákup 

ne 231 9 96,4 

ano 33 10 23,0 

Overall Percentage   85,3 

a. The cut value is ,500 
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Tab. 1 Case Processing Summary – spánek a stres  

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding – spánek a stres  

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings – spánek a stres 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) 

vzdělání základní, vyučen 22 ,000 ,000 

středoškolské 84 1,000 ,000 

vysokoškolské 176 ,000 1,000 

pohlaví muž 96 ,000  

žena 186 1,000  

 

 
Tab. 4 Classification Table – spánek a stres (Block 0: Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 spánek a stres - nákup 

Percentage Correct  ne ano 

Step 0 spánek a stres - nákup ne 235 0 100,0 

ano 47 0 ,0 

Overall Percentage   83,4 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 
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Tab. 5 Variables in the Equation – spánek a stres (Block 0: Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1,612 ,160 101,617 1 ,000 ,199 

 

 
Tab. 6 Variables not in the Equation – spánek a stres (Block 0: Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables pohlavi(1) 3,929 1 ,047 

vzdelani 4,640 2 ,098 

vzdelani(1) 3,528 1 ,060 

vzdelani(2) ,857 1 ,355 

FAC1_1 ,336 1 ,562 

FAC2_1 3,604 1 ,058 

FAC3_1 1,041 1 ,307 

FAC4_1 7,870 1 ,005 

FAC5_1 2,018 1 ,155 

Overall Statistics 20,039 8 ,010 

 

 
Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – spánek a stres (Block 1: Method = Enter) 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 20,542 8 ,008 

Block 20,542 8 ,008 

Model 20,542 8 ,008 
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Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – spánek a stres (Block 1: Method = Enter) 

 

spánek a stres - nákup = ne spánek a stres - nákup = ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 27 26,702 1 1,208 28 

2 28 27,100 1 1,940 29 

3 25 25,378 3 2,472 28 

4 27 24,764 1 3,056 28 

5 27 23,900 1 3,730 28 

6 22 23,874 6 4,456 28 

7 17 23,124 11 5,146 28 

8 23 22,337 6 6,393 29 

9 20 20,470 8 7,270 28 

10 21 17,461 8 11,219 29 

 

 
Tab. 9 Classification Table – spánek a stres (Block 1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 spánek a stres - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 spánek a stres - nákup ne 234 2 99,3 

ano 46 1 1,7 

Overall Percentage   83,1 

a. The cut value is ,500 
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Tab. 1 Case Processing Summary - nachlazení 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding - nachlazení 

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings - nachlazení 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) 

ekonomický status zaměstnanec 139 ,000 ,000 ,000 

student 109 1,000 ,000 ,000 

podnikatel 11 ,000 1,000 ,000 

ostatní 23 ,000 ,000 1,000 

 

 
Tab. 4 Classification Table – nachlazení (Block 0: Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 nachlazení - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 0 nachlazení - nákup ne 0 64 ,0 

ano 0 218 100,0 

Overall Percentage   77,3 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 
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Tab. 5 Variables in the Equation – nachlazení (Block 0: Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant 1,228 ,142 74,497 1 ,000 3,414 

 

 
Tab. 6 Variables not in the Equation – nachlazení (Block 0: Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables status 7,455 3 ,059 

status(1) ,367 1 ,545 

status(2) 1,465 1 ,226 

status(3) 5,328 1 ,021 

FAC1_1 5,584 1 ,018 

FAC2_1 ,435 1 ,510 

FAC3_1 2,155 1 ,142 

FAC4_1 8,063 1 ,005 

FAC5_1 ,936 1 ,333 

komercni_zdroje ,363 1 ,547 

osobni_zdroje ,456 1 ,500 

internetove_zdroje 3,951 1 ,047 

odborne_zdroje 4,508 1 ,034 

Overall Statistics 24,838 12 ,016 

 

 
Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – nachlazení (Block 1: Method = Enter) 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 25,366 12 ,013 

Block 25,366 12 ,013 

Model 25,366 12 ,013 
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Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – nachlazení (Block 1: Method = Enter) 

 

nachlazení - nákup = ne nachlazení - nákup = ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 16 13,942 12 13,848 28 

2 8 9,926 20 18,064 28 

3 10 8,340 18 19,910 28 

4 7 7,167 22 21,503 29 

5 5 5,987 22 21,723 28 

6 3 5,118 24 22,692 28 

7 4 4,495 25 23,805 28 

8 4 3,821 24 23,889 28 

9 3 3,083 25 24,897 28 

10 4 2,009 26 27,781 30 

 

 
Tab. 9 Classification Tablea – nachlazení (Block 1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 nachlazení - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 nachlazení - nákup ne 11 53 17,0 

ano 2 217 99,3 

Overall Percentage   80,6 

a. The cut value is ,500 
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Tab. 1 Case Processing Summary - multivitaminy 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 282 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 282 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 
Tab. 2 Dependent Variable Encoding - multivitaminy 

Original Value Internal Value 

ne 0 

ano 1 

 

 
Tab. 3 Categorical Variables Codings - multivitaminy 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) 

ekonomický status zaměstnanec 139 ,000 ,000 ,000 

student 109 1,000 ,000 ,000 

podnikatel 11 ,000 1,000 ,000 

ostatní 23 ,000 ,000 1,000 

 

 
Tab. 4 Classification Table – multivitaminy (Block 0: Beginning Block) 

 

Observed 

Predicted 

 multivitaminy - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 0 multivitaminy - nákup ne 0 83 ,0 

ano 0 199 100,0 

Overall Percentage   70,6 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 
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Tab. 5 Variables in the Equation – multivitaminy (Block 0: Beginning Block) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant ,877 ,131 45,033 1 ,000 2,405 

 

 
Tab. 6 Variables not in the Equation – multivitaminy (Block 0: Beginning Block) 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables status 11,341 3 ,010 

status(1) 1,678 1 ,195 

status(2) ,690 1 ,406 

status(3) 7,277 1 ,007 

komercni_zdroje 2,241 1 ,134 

osobni_zdroje ,056 1 ,813 

internetove_zdroje ,540 1 ,462 

odborne_zdroje 9,390 1 ,002 

Overall Statistics 23,562 7 ,001 

 

 
Tab. 7 Omnibus Tests of Model Coefficients – multivitaminy (Block 1: Method = Enter) 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 24,091 7 ,001 

Block 24,091 7 ,001 

Model 24,091 7 ,001 
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Tab. 9 Classification Table – multivitaminy (Block 1: Method = Enter) 

 

Observed 

Predicted 

 multivitaminy - nákup Percentage 

Correct  ne ano 

Step 1 multivitaminy - nákup ne 12 70 15,0 

ano 9 190 95,4 

Overall Percentage   71,8 

a. The cut value is ,500 

 

Tab. 8 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test – multivitaminy (Block 1: Method = Enter) 

 

multivitaminy - nákup = ne multivitaminy - nákup = ano 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 15 15,778 13 12,142 28 

2 14 12,280 14 15,900 28 

3 11 10,383 16 17,097 27 

4 11 9,269 17 18,801 28 

5 5 7,986 23 19,964 28 

6 9 7,259 19 21,041 28 

7 3 6,566 25 21,354 28 

8 3 5,556 25 22,664 28 

9 6 4,418 21 23,252 28 

10 5 3,336 25 26,954 30 


